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Передмова

Прямуючи сучасною трасою Львів - Чоп на
відпочинок у Карпати, прошу сина зменшити швидкість на
22-ому кілометрі. Справа від дороги у долині розкинулось
моє рідне село Хоросно. Яскраві промені сонця відбилися
від золотоверхого купола церкви, і той спалах раптово
повернув мене у минуле. Тут промайнуло моє босоноге
дитинство (у прямому і переносному розумінні), тут
уперше я побачив гурт колядників за вікном своєї хати.
У супроводі музикантів вони виконували коляду “В
яслах лежить, хто ж поспішить співати маленькому”, а я
слухав, затамувавши подих від захоплення. Тут моя мама,
яка володіла непересічним меццосопрано, навчила мене
співати народних пісень. Перша з них, котру не забуду до
моїх останніх днів, була: “Там за лісом, за лугом, ходить
стрілець за плугом...”
Пам’ятаю кожен закуток, кожну місцинку; події
юності виринають, мов із туману, і проносяться, ніби
прискорений фільм. Чую такі рідні голоси моїх батьків,
вдихаю на повні груди смачне п’янке повітря, насичене
запахом зораної ріллі...
Мій голос тремтить, бо спогади переповнюють душу.
Син і невістка, переглянувшись, кажуть в один голос:
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“Тату, чому б вам не записати все, що пам’ятаєте? Вам є
таки про що розповісти! Це буде цікаво і внукам!”
Усе це стало спонукальним мотивом для написання
праці, котра пропонується читачеві.
Останніми роками опубліковано багато творів про
міста та села України. Їх науковий рівень, достовірність
та літературна цінність різні – від фундаментальних до
майже поверхневих. Автор даного тексту не мав змоги
знайти цілісну працю про поселення Хоросно, тому, в
міру можливостей, здійснив першу спробу залишити
наступним поколінням хоч би скромні відомості про
життя односельчан від заснування Хоросна та близького
до нього монастиря до початку XXI століття. Поєднання
конкретних фактів з історії Хоросна з більш масштабними
у межах держави та її сусідів має на меті допомогти
збагнути й дати глибшу пізнавальну оцінку подіям, що
відбувались у малій батьківщині автора праці, на тлі дещо
глобальніших історичних процесів. Чи вдалось це авторові
– судити читачеві.
З болем у душі констатуємо, що безповоротно
втрачена цінна інформація про історію села та монастиря
від тих людей, котрі вже відійшли у потойбіччя.
Автор з великою любов’ю та синівською шаною
присвячує цю скромну працю світлій пам’яті своїх батьків
– Данилові та Теодозії Буць (у дівоцтві - Данилів).
Щиру подяку за неоціненну допомогу у підготовці
цього видання хочеться висловити Галині та Любомиру
Косам, а також Андрію Книшу за люб’язно надані ним
архівні матеріали до розділу “Добрянсько-Хороснянський
монастир”.

Село Хоросно
у 1384-1839р.р.
Ранній період
У Львівському державному історичному архіві
вдалося знайти чимало цікавих матеріалів, які могли б
максимально достовірно відтворити історію села. Одначе,
проблематичним є те, що переважна їх більшість – це
рукописи староцерковною та латинською мовами, що
вимагає значних коштів для їх перекладу, тому в цьому
скромному нарисі використані лише ті джерела, мова яких
доступна автору.
На основі виявлених автором архівних джерел
важко дати чітку етимологію ойконіма1 Хоросно. Одначе,
найбільш вірогідно, що назва ця походить від прадавнього
українського слова хворост (гнучке пруття з лози, верби,
ліщини і т.ін., що йде на спорудження чого-небудь).2
Польською мовою - chróst3, звідси Chrusno, українською
- Хоросно. Цей ойконім фігурував у всіх документах
державного значення. Галицька земля знаходилась тоді
(1370-1387р.р.) під польсько-угорським кондомініумом.
1
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Ойконім, гр, – власна назва сільського населеного пункту
Словник укр. мови, Київ 2007, с. 1559
A. Bruckner: “Slownik etymolоgiczny jezyka polskiego” Warszawa 1957
c.c. 184-185.
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Вчені-історики, в т.ч. Фердинанд Статтнер, в
основному спираються на записи судів, які, на їхню
думку, найбільш точно відображають час діяльності
того чи іншого поселення. У своїх публікаціях Статтнер
висловлює думку, що села Львівщини започатковують
активний історичний розвиток у кінці XIV i на початку XV
століть.
Вперше ойконім Хоросно згадується в документі,
записаному на пергаментній грамоті 22 січня 1384 року
(папір для писання появився у Польщі (Кракові) щойно
1491 року – Б.Б.). Вже 1407 р. тут була збудована церква.
Більше інформації про село Хоросно подають пізніші
документи. Документ, датований 1444 роком, зазначає,
що Хоросно відддалене від Деревача на 3 км, та що цього
року імігрувала до цього села група німецьких колоністів,
назвавши своє окреме поселення «Хоросно Нове». Далі,
згідно з люстрацією 1515 року, 4 лани (один лан – 20-30
Га) були засіяні, а 6 лежали пустими. Священик заплатив
за земельний наділ 15 грошів податку.4
На зорі своєї історії село входить до складу володінь
польських королів. 1469 року король віддав його Йоганну
Цирану. 1564 року села Хоросно і Семенівка були продані
Мартину Купату. Згідно з люстрацією 1565 року у Хоросні
були діючими 3 лани, з яких у рахунок податків за рік
селяни повинні були здавати: одну ялівку, 3 муси масла, 6
сирів, 3 колоди вівса, 6 курей та 72 яєць.
1570 року здійснено розмежування земельних
володінь між селами Хоросно та Добрянами. 1578 року
Хоросном володіли два державці: Мартин Купата мав у
своєму володінні 4,5 лана, решту землі – 9 ланів – мав в
оренді Клементій Кмос. Священик (у документі – піп –
Б.Б.) мав 1/2 лана.
4
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Львівський обласний архів: Фонд 1617, опис 1, справа 208.

1626 року татарська орда напала на Хоросно,
завдаючи йому значних руйнувань, внаслідок чого
прибутки села зменшились на дві третини. Одначе, навіть
у тих умовах шляхта не пом’якшила експлуатацію селян,
що викликало колективний протест. 1649 року збирачі
податків зі села Хоросно, підпорядковані Себастіану
Черемінському, заявили перед судом, що не могли
зібрати кошти внаслідок спалення села, млина, корчми
та знищення церкви восени 1648 р. татарами, крім цього,
багато людей нападники захопили в полон. Незважаючи на
такі вкрай несприятливі обставини, селяни зберігали силу
волі і напруженою колективною працею зуміли відновити
з руїн своє поселення. Від 1676 року, згідно з реєстром
головного податку, тут проживало вже 40 дорослих осіб.5
Дальше життя хороснян під польською окупацією теж
не можна назвати ідилічним. Вони часто були жертвами
сваволі польських жовнірів, котрі ночами розбивали
комори, викрадали зерно, забирали селянське сіно. Все це
здійснювалось ними безкарно.
На початку XVIII століття державцями села Хоросно
тривалий час були члени магнатського роду Потоцьких.
Польське панування в Галичині було нестерпним для
цілого регіону, і становище хороснян нічим не відрізнялось
від буття мешканців інших поселень.
Панщина, податки, спустошливі набіги кримських
татар спричиняли крайнє зубожіння мешканців регіону, в
т.ч. села Хоросно.
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Львівський державний історичний архів, фонд 9, опис 1, справа 230,
с. 546.

Основні географо-кліматичні дані
села Хоросно.
За адміністративним поділом кінця ХХ – початку
ХХІ ст. Хоросно розташоване у Пустомитівському
районі на відстані 25 км від обласного центру (м.Львів)
та 1,9 км від стратегічної шосейної дороги Київ-Чоп і на
віддалі 10-ти км на схід від районного центру. Житлові та
господарські забудови розміщені в улоговині, спрямованій
зі сходу на захід з координатами 49039` північної широти та
23058` східної довготи. В геоморфологічному відношенні
село належить до Подільської височини в районі Власне
Опілля. Його середня висота над рівнем моря – 280 м.
Будівельні комплекси розміщені двома рядами паралельно
до потічка, який впадає у річку Щирець, що є притокою
Дністра. Між потічком та південним рядом забудов
простягається майже на всю довжину села широкий (~ 150
м.) луг. На ньому паслися коні у вільний від праці час.
Посівний ареал загальною площею ~ 1004 Га
(початок ХХ ст.), розділений житлово-господарськими
забудовами на північну та південну частини. Північна
частина відзначається значним рельєфом, поглибленим
у тих чи інших місцях глибокими (до 7-и метрів) ярами.
Народ називав їх дебрі. Це ускладнювало перевезення
врожаю з полів до села, враховуючи те, що до половини ХХ
ст. тягловою силою були коні. Крутизна схилу північної
частини посівної площі коливалась від 140 до 170 від села і
простягалась до лісового масиву, що починався на відстані
1,5 км від господарських забудов.
Південний посівний ареал є майже рівнинний, а
його схил від села має крутизну приблизно 100. Південна
посівна частина закінчується межею, що відділяє землі
села Хоросно від земель села Добряни.
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У минулому, щоб легше орієнтуватись, де знаходяться земельні наділи того чи іншого господаря, весь посівний
масив мав свої урочища. У східній частині топоніма,
між селом і шосейною дорогою, була ділянка землі, що
називалась «діброва», а друга – «соснина». Це свідчить
про те, що на першій був колись дубовий ліс, а на другій сосновий. Людність села з часом зростала, незважаючи на
спустошливі татарські набіги та інші катаклізми, посівний
ареал треба було збільшувати. Це здійснювалось шляхом
викорчовування лісових ділянок.
Про цю важливу для села Хоросно подію скажемо
дещо більше. Майже до кінця XVII століття лісові масиви
простягались обабіч дороги Львів-Стрий, яку австрійський
уряд удосконалив для потреб загального транспорту 1792
року. В околиці села Хоросно безперервна лісова смуга
простягалась на західному боці гостинця від присілку
Деревач до дороги (тоді ще грунтової), що сполучала село
Добряни з гостинцем. Загальна площа лісового масиву
становила понад 300 гектарів.
З ініціативи монахів Добрянсько-Хороснянського
монастиря та при допомозі хороснян 1680 року почалось
довготривале викорчовування лісового масиву з метою
збільшення таким чином посівних площ. Дозвіл на це у
вищих владних інстанціях одержували монахи. Обидві
сторони мали з цього життєво важливу користь. Селяни
(спочатку частково, а у дальшій перспективі - повністю)
використовували ці землі для збільшення своїх посівних
ділянок, а монахи також здобували необхідний посівний
ареал для потреб монастиря. Ця важка і виснажлива
праця тривала до 1857 року, тобто упродовж 177 років
- це 7 поколінь. З уваги на те, що ця титанічна праця
здійснювалась ручним способом, можна припустити,
що неминучі були різного роду і тяжкості травми людей
9

та, навіть, летальні випадки. Нинішнє і близькі до нас
попередні покоління хороснян у великому борзі перед
далекими нашими предками, котрі своєю жертовною
працею створили нам умови легшого життя. Авторові цих
рядків упродовж свого буття не довелось з уст батьків чи
інших мешканців села почути хоч би одне речення про ці
титанічні зусилля наших предків.
Наступним великим урочищем було загальне
пасовище зі стійким травостоєм, що народ дав йому назву
«за ставком». Ділянка була розташована на північ від
«соснини». Тут випасалась, в основному, рогата худоба.
Далі на північ було пасовисько, що називалось «тербіж»,
що означає - місце, очищене від заростей. Інші урочища
мали простіші назви: «під горою», «за горою», «на ліщині»,
«громадський ліс», «березина» та ін. На увагу заслуговує
урочище «сандиґура» – північно-західна ділянка
загального поля. Дане словосполучення складається з
двох мов: санд (Sand) з німецької означає пісок. Ґура (gòra)
з польської – гора. Таким чином, українською мовою це
урочище мало б називатись «піщана гора». На південному
схилі відомі були два урочища: «монастирське поле» та
«монастирський ліс». Та назва походила від того, що там
знаходився монастир, який припинив свою діяльність на
початку ХХ століття. Урочище «стависька» - це сіножать,
де хоросняни косили траву на сіно.
Підсоння села Хоросно впритул наближене до
такого, як у м. Львові. Тому кліматичні параметри
обласного центру можна взяти, з невеликою похибкою, за
основу для села Хоросно. Воно лежить у смузі помірного
вологого клімату, на пограниччі між континентальним і
океанічним. Середній тиск повітря Львова і його околиць
- 732,34 мм. рт. ст., тобто 976,37 г. Па. Середньорічна
температура зовнішнього повітря +8,50С. (Роки 1976 10

1985)0С: Січень - max - 0,55, min - 5,55; Квітень max +12,
min +3,4; Липень max +25, min +15; Жовтень - max +13,
min +6. Екстремальні t0C: Липень max +36, Січень min -34.
Опади (роки 1950 - 1985) мм: - середні величини: січень
- 33; лютий - 38, березень - 46; квітень - 51; травень - 71;
червень - 94; липень - 104; серпень - 79; вересень - 61;
жовтень - 53; листопад - 20; грудень - 41. Сумарні річні
опади - 691.
У 1984 р. в травні й червні випало 230 мм, тобто 1,5
норми. Тоді ріки піднялись на 3 метри.
Середня відносна вологість повітря в % у Львові та
його околицях: січень - 84, лютий - 85, березень - 80, квітень - 74, травень - 72, червень - 73, липень - 74, серпень 77, вересень - 80, жовтень - 82, листопад - 88, грудень - 88.6
Водний ресурс села Хоросно у різні часи докорінно
змінювався. На зорі свого існування, коли водні артерії
були повними, а кількість мешканців невелика, проблем
із забезпеченням водою для побутових та господарських
потреб не було. Одначе з часом, коли поселення
розросталось, проблеми, зв’язані з водозабезпеченням,
ставали все більше відчутними.
З давніх - давен основним джерелом водопостачання
села була річка Хороснянка, яка донині протікає вздовж
села між двома рядами забудов, вона бере свій початок з
трьох джерел: два в яру північного лісового масиву і один,
з більшим дебітом, в урочищі «за ставком». Колись річка
була повноводною, а вода чистою, придатною майже для
усіх потреб мешканців.
Для підтвердження сказаного (див. ЦД.І.А. фонд 684,
опис 2, справа 18) повідомляємо наступне: «Пані Тереза з
Чекаржевичів Потоцька, воєводина смоленська і власник
сіл – Хоросно, Красів, Добряни, Семенівка та містечка
Щирець, грамотою від 8 червня 1715 року надала право
6
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на вільний помел для потреб Добрянсько-Хороснянського
монастиря у Хороснянському млині». Одначе, згодом
хороснянський млин знесено, і тому Йосиф Потоцький –
староста Щирецький, листом від 11 липня 1721 р. надав
право монахам того ж монастиря здійснювати помел у селі
Красів. Враховуючи викладене вище, можна уявити, якою
мусила бути маса води, щоб обертати млинське коло, котре
через систему пасових передач приводило в дію робочі
вальці млина. Потрібний запас води нагромаджувався
у ставку площею близько 1 гектара. Весь млинський
комплекс був розташований на східному краю села. Млин
працював до часу, доки дозволяв природний водяний
ресурс. Згодом на місці зневодненої площі ставка виникла
сіножать. Незважаючи на це, навіть упродовж ХХ століття
усі прилеглі до сіножаті ділянки землі, розташовані
на північний схід від неї, мешканці села називали «за
ставком». Забігаючи наперед, скажемо, що 1960 року
хороснянський колгосп відновив на тій же ділянці став
із метою вирощування в ньому риби. Упродовж перших
років його доглядав хороснянин Гарасимів Василь. Тепер
(2010 р.) за ним ніхто не слідкує. З плином часу дебіт
річки був недостатнім для хороснян. Але вихід зі ситуації
знайдено. Спочатку додатковим, а згодом основним
джерелом водозабезпечення стали копані криниці. Майже
кожний господар в межах свого обійстя мав криницю.
Слід зазначити, що в сільських місцевостях рідко коли
перевірялась якість води, її хімічний та біологічний склад,
а вона не завжди була придатною для пиття. При рідкісних
перевірках були випадки, що в криничній воді знаходили
шкідливі складники: азотні й органічні тіла, а в деяких навіть сірководень. Практика засвідчила, що незважаючи
на це, вода ця не була збудником якихось масових та
серйозних захворювань.
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Діяльність хороснян у різні пори року
упродовж ХІХ і ХХ століть
Оцінюючи кліматичні ресурси села Хоросно
(див. вище), можна вважати, що вони забезпечують
вирощування усіх зернових та овочевих культур, які
культивують у помірних широтах (кукурудза на зерно,
цукрові буряки, а також традиційні культури: жито,
пшениця, овес, ячмінь, конюшина, кормові буряки, різні
сорти квасолі, коноплі, мак, картопля та ін.). В окремі
роки влітку низькі температури у поєднанні з похмурою
і дощовою погодою гальмують розвиток і дозрівання
культур. Надмірне зволоження призводить до вилягання
зернових і ускладнює їх збирання. Деколи, серед зимових
несприятливих явищ, можуть навіть вимерзати посіви.
В кінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст. відчутно зменшилась
лісистість території. Тепер в околицях села Хоросно
залишились буково-грабові ліси з острівцями соснових.
Дубові ділянки виступають в рідкісних місцях.
Найбільш поширеними ґрунтами, що утворились
на лісових відкладах унаслідок підзолистого процесу
ґрунтоутворення, є ясно-сірі, сірі та темно-сірі опідзолені
ґрунти. Вони належать до найменш продуктивної
групи ґрунтів, тому для одержання задовільних урожаїв
вимагають інтенсивного угноювання, або, як у теперішні
часи, хімічного удобрення. За п’ятибальною системою
оцінки запасів поживних речовин у ґрунтах довкруги
села Хоросно вони оцінюються у два бали. Наведена
характеристика природних ресурсів околиць Хоросна є
об’єктивною стороною реальної дійсності і практично
мало залежить від діяльності людини упродовж останнього
століття. Проте слід нагадати, що в останні роки хід
метеорологічних умов протягом року втратив свій звичний
характер, який можна було спостерігати в 30-40 роках ХХ
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століття. Зміна окремих пір року мала чітко окреслені
часові рамки і розвивалася у чіткій послідовності, чого не
спостерігається в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Тепер
в окремі роки зима може бути майже безсніжною, тоді як
літа, як такого, (в розумінні літа 30-40-х років минулого
віку) може і не бути через низькі температури, часті
опади тощо. Є всі підстави припускати, що це результат
негативного впливу на довкілля бурхливого розвитку
промисловості, а відповідно і всіх інших негативних
супутних процесів, що з ним зв’язані. На тлі об’єктивних
природних процесів зробимо спробу відтворити основні
елементи й процеси господарського життя мешканця села
Хоросно до кінця першої половини ХХ століття. Очевидно,
умовно господарський цикл середнього господаря можна
прирівняти до кліматичних періодів року, оскільки вони
впливали на характер господарювання селянина.
Зима. У повсякденному житті склалося досить
необ’єктивне враження про те, що селянин у зимовий
період благоденствує на теплій печі, не знаючи жодних
турбот. Без перебільшення, коли за п’ятибальною шкалою
оцінити напруженість для селянина літнього періоду в
п’ять балів, то зимовий період за важкістю можна оцінити
в чотири. Якщо селянин хотів мати якийсь господарський
зиск літом, він мусив добре попрацювати взимку. Адже не
про міського мешканця сказано «готуй віз зимою, а сани
літом». Зима – нескінчений фронт робіт для селянина.
Потрібно було закінчити обмолот зерна, бо восени,
зазвичай, обмолочували для підготовки насіння до посіву,
для харчування сім’ї і, якщо дозволяли ресурси, – для
продажу. Під час зимового обмолоту дошкуляли морози, але
потрібно було поспішати, бо миші могли завдати великих
втрат. Та й збереження зерна в снопах призводило до його
погіршення. На зимовий період, як правило, припадав
час отелення корів. Добрий господар систематично мусив
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пильнувати худібку, щоб у потрібний момент надати їй
допомогу. Скільки довелось господареві недоспати ночей,
щоб корівка успішно привела на світ телятко – надію, яка
повертала родині незамінний харч – молоко, а за телятко,
якщо воно не залишалось для плекання на корову, можна
було виручити якусь копійчину для родини. Якщо була
люта зима (в селі Хоросно за вікном осель у січні 1928
року протягом п’яти ночей температура сягала – 36оС)
то молода теличка або бичок зимували кілька днів у хаті
разом із турботливим господарем. У зимовий час селяни
займались ремонтом кінного реманенту, плетінням
мотузок. Практично в кожному господарстві були жорна, і
в зимовий період на них розмелювали невелику кількість
зерна для поточних домашніх потреб. Стосовно конопель,
слід зазначити, що їх посіви на території села Хоросно були
досить поширені. Користь від них була подвійна: по-перше,
служили джерелом прядива для різних господарських
потреб; по-друге, з насіння конопель витискали смачну,
пахучу дієтичну олію.
Підготовлене з конопель прядиво ділили на три сорти:
краще – для полотна; гірше – для мішковини; зовсім погане –
для виготовлення шнурів, мотузок. Жінки в зимовий період
переважно займались прядивом ниток для виготовлення
полотна, мішковини, вишивали.
Весна справедливо вважається перехідним періодом.
Протягом березня, квітня й травня можна спостерігати як
різке похолодання, так і непередбачуване для тієї пори
року потепління.
Як у більшості сіл Галичини, так і в селі Хоросно
упродовж ХІХ і ХХ століть дотримувались сталого
сівообороту:
1) на даній ділянці землі восени приорювали гній;
2) на ній навесні наступного року садили картоплю;
3) восени того ж року цю ділянку засівали пшеницею;
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4) восени наступного року на цій же ділянці сіяли
конюшину;
5) восени наступного року на ній сіяли жито;
6) навесні наступного року сіяли овес, далі – гречку,
далі – ячмінь.
За ним сівооборот повторювався.
Першою весняною турботою хороснян була
підготовка насіння і картоплі для весняного посіву. Багато
праці вимагала підготовка насіневої картоплі, яку селяни
справедливо вважали другим хлібом. Частину картоплі
селяни зберігали в підвалах (льохах), які розміщувались
під господарськими будівлями. Решту картоплі, як садівний
матеріал, зберігали у спеціально викопаних круглих ямах,
які називали кіпцями. Була потрібна неабияка кмітливість
господаря, щоб картопля в такому кіпці і не замерзла під
час сильних морозів, і не перепріла під час відлиги. У
тому й іншому випадку вона втрачала схожість, ставала
непридатною для садіння. Мешканців села Хоросно за
майновим станом можна було поділити на малоземельних,
середньо забезпечених землею та заможних. У відсотковому
відношенні в с. Хоросно вони приблизно становили: 40, 50,
10%. Статус тодішнього селянина (до Другої світової війни)
значною мірою визначав факт наявності або відсутності в
нього коней як основного засобу виробництва, який був
і показником і чинником його матеріального добробуту.
Приблизно 15% господарств зовсім не мали коней, близько
35% мали по одному коневі, і лише 50% господарств мали по
два коні. З приходом весни ставало дуже проблематичним
провести своєчасний посів сільськогосподарських культур,
особливо у безкінних господарствах. Ті, що мали по два
коні, а також ті, що «спрягалися», в першу чергу намагалися
провести весняні польові роботи на власних ділянках і
лише після цього надавали послуги безкінним господарям.
Надання таких послуг здійснювалося частково на засадах
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гуманітарної допомоги біднішим, частково на засадах
якихось форм відробітку.
У весняних польових роботах найбільш трудомістким
було садіння картоплі. Його здійснювали двома способами:
під плуг і під марок (лопатою у наперед позначені ямки).
Зазвичай під плуг садили заможніші селяни, бо для
того, щоб встигнути за проходженням плуга розкласти в
борозну бульби, потрібно було 5-6 саджальників. Членів
родини для такої роботи не завжди вистачало, тому часто
саджальниками були ті, кому господар надавав якусь
кінну послугу. Після закінчення весняних робіт селяни
продумано готувались до жнив.
Літо набирало своїх прав у червні, липні та серпні. В
селі Хоросно збирання високостеблових культур починалось,
як правило, в кінці першої декади липня. Здійснювалось це
в першій половині ХХ ст.. двома способами: жали серпами
або скошували косами. Низькорослі культури (овес, ячмінь,
гречка) скошували косами. Для того, щоб зменшити втрати
при формуванні покосів, до кіс причіпляли нехитрий
пристрій, що називався грабки. Вони забезпечували
рівномірне формування покосів та можливість дальшого
в’язання снопів без розпорошування стебел. Щоб не
допускати втрат під час перевезення снопів із поля до
стодоли, перед початком жнив селяни виходили на ремонт
польових доріг. Усі вибоїни та ями старанно засипалися.
Особливої уваги селяни надавали підготовці до нового
врожаю стодол, комор та інших господарських приміщень,
де міг зберігатись урожай у снопах. Особливо старанно
готувався тік. Для повноцінного вимолоту зерна із колосків
тік повинен був бути відповідної твердості. В зазначений
вище період обмолот здійснювали трьома способами: 1)
ціпами; 2) ручними бильними молотарками; 3) кінними
молотарками. Перший спосіб вимагав значної фізичної
сили, був непродуктивний та недосконалий. Після такого
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обмолоту чималий відсоток зерен залишався в колосках. В
даний час його вже не застосовують. Більш продуктивним
був другий спосіб. Сніп запускався в простір між рухомим
(обертовим) барабаном з билами і між склепінням з
нерухомими билами. При такому способі обмолоту втрати
зерна були мінімальні. Молотарку приводили в рух 4 особи,
по дві з кожного боку. Найбільш продуктивною була кінна
молотарка. Народ називав її «Керат» (з нім. мови – обертове
коло). Запряжені коні тягнули по колу великий дерев’яний
важіль, який через системи конічної та циліндричної
зубчатих передач обертав привідний шків пасової передачі
діаметром ~ 400 мм. Пас охоплював ведений шків тієї
передачі діаметром ~ 150 мм, котрий був закріплений до
вала бильного барабана. При такій схемі приводу рухомого
барабана останній обертався стабільно зі швидкістю 400500 обертів на хвилину, що давало можливість обмолочувати
значно більшу кількість врожаю (пшениці, жита і т.ін.) за
одиницю часу. На той час такими молотарками володіли не
більше 5% господарств села Хоросно. Для відокремлення
зерна від полови його пропускали через віялку або млинок.
В селі Хоросно була частина господарств, яким
зібраного врожаю не вистачало до нового. Щоб пережити
так званий передновок, їм доводилось позичати зерно (або
муку) у заможніших сусідів. Така ситуація повторювалась
рік – річно. Проблеми селян із продовольчим забезпеченням
ще більше загострились з приходом більшовиків, а потім
німців, які встановили непосильні норми обов’язкової
здачі хліба та інших продуктів державі.
Осінь була завжди чи не найбільш напруженим за
обсягом робіт періодом для селян. Після жнив наставав
період збирання різних культур – гречки, проса, кукурудзи,
конопель, льону та ін. У вересні-жовтні починались другі
жнива – копання картоплі. Головною робочою силою
були копачі, які (це в селі Хоросно) мотиками викопували
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картоплю, струшували, відділяли її від гички і кидали
дрібну в один, а велику – в другий кошики. Після заповнення
кошиків картоплю висипали у мішки, які були тарою для
перевезення врожаю і одиницею його обліку. Знаючи
кількість зібраних мішків картоплі, господар міг грамотно
розпорядитись врожаєм, виділяючи частину на насіння,
частину для харчування, на корм худобі і, якщо дозволяли
розміри врожаю, для продажу. Досить трудомістким було
збирання цибулі. Її врожай ділили на частини: для насіння
на наступний рік; для власних потреб; для реалізації.
Повсякденними товарами для продажу восени були
яблука, картопля, птиця. Трохи менший попит в той час
був на молочні продукти.
Восени коні теж мали чималі обов’язки. В цю
пору року селяни після виорювання землі сіяли озимі
культури (пшеницю, жито). Важливим обов’язком
було також угноїти ті ділянки землі, де в наступному
році передбачалось садіння картоплі. Гній розкидали
рівномірно на всій ділянці і згодом його приорювали.
Навесні тут садили бульбу.
Ось так приблизно у довоєнні роки минало життя
хороснян. Висвітлюючи досить конспективно життя
наших предків у селі, ми намагались показати молодому
читачеві, якому не є байдужою історія села, з яким його,
можливо, пов’язують родинні стосунки, ті відносно
віддалені часи малої батьківщини.

Західна Україна
під окупацією Австрії7
На підставі першого розчленування Польщі 1772го року Галичина, а незабаром і Буковина, опинилися під
владою Австрії... До Австрії прилучено Руське воєводство,
7

Н. Полонська-Василенко «Історія України», том 2 с. 324
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без Холмської землі, але з Замостям, Белзьке та окраїни
Подільського й Волинського воєводств, а з чисто польських
земель - південні частини Краківського й Сандомирського
воєводств та частину Люблінського. Ці землі дістали назву
«Королівство Галичини та Льодомерії (Володимирії)».
Року 1774 до Австрії приєднано частину Молдавії під
назвою «Буковина», а до Угорщини – українське Закарпаття
(або Підкарпаття). Ці три українські території жили своїм
відмінним життям. Доля цих трьох частин українського
народу мала багато спільного: всі вони терпіли важкий гніт
сусідніх народів - угорського, польського, румунського,
а Австрія нічого не робила, щоб їх захистити. З другого
боку, протягом цілого ХІХ ст. всі вони вели боротьбу проти
зовнішнього тиску і денаціоналізуючого москвофільства,
адепти якого доводили, що галичани, буковинці та
закарпатські українці належать до російського народу, а
їхні мови – до єдиної – російської мови.
Пані Н. Полонська-Василенко пише: «Австрія
одержала Галичину в стані занепаду. Польська шляхта
підірвала своє значення взаємною боротьбою окремих
родів, міське населення занепало одночасно з занепадом
торгівлі та промисловості. Селянство зубожіло під
гнітом кріпацтва. Хліборобство мало екстенсивний
характер. Ремісництво ледве животіло... Одначе, на тлі
такого невтішного статус-кво, цісар Австрії Йосиф ІІ
намагався змінити ситуацію на краще. Щоб піднести
духовне і економічне життя Галичини, почав вводити
новий устрій містам, регулювати торгівлю, будувати
школи і лікарні. Року 1774 засновано у Відні при церкві
св. Варвари «Барбареум» – семінарію для духовенства
УГКЦ, котру 1784 року перенесено до Львова. 1774
року засновано народні школи трьох типів: однокласовіпарафіальні з українською мовою навчання, трикласові
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та чотирикласові з німецькою мовою навчання. 1784 року
у Львові створено університет з чотирма факультетами.
На трьох факультетах викладали німецькою мовою, а на
богословському – латинською. 1787 року зорганізовано
окремий богословський факультет для українських
студентів з українською мовою навчання. Така модель
навчального процесу існувала до 1809 року.
Велику увагу звернув австрійський уряд на
впорядкування економічних та соціальних відносин.
Особисте підданство (кріпацтво) селян скасовано 1782
року, видано наказ для Галичини, яким обмежувалися права
панів над селянами: селяни одержали право одружуватися
без згоди пана, віддавати дітей до шкіл, шукати заробітку
де завгодно. Року 1799 встановлено нове оподаткування:
70% прибутку з праці йшло селянинові, 18% - державі
і тільки 12% - поміщикові. Щоправда, усі ці реформи
здебільшого залишилися на папері, бо після смерті Йосифа
ІІ його наступники не дбали про долю селян. Нові накази
1819 року збільшили оподаткування хліборобам. Почалися
безконечні судові процеси мешканців села з поміщиками,
під час яких, здебільшого, вирішувались справи на користь
поміщиків. Становище селян погіршувалось тим, що в
Галичині знову почала здобувати вплив польська шляхта,
яка лякала австрійську адміністрацію вигадками про
прихильність українців до Росії. Під впливом польської
шляхти запроваджено у школах польську мову навчання
замість української. Полонізація так широко охоплювала
населення, що навіть духовенство в особистих стосунках
вживало польську мову, а згодом нею проповідувало в
церквах.
Проте, хоч австрійські реформи мали невелике
практичне значення, вони багато зробили для морального
піднесення українців, дали надію на краще майбутнє,
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розбудили енергію для боротьби за волю України. Велику
ролю в цьому відіграла українська греко-католицька церква,
яку спочатку поляки хотіли використати для полонізації
українців, одначе у другому, третьому поколінні вона
стала народною церквою, що охороняла інтереси, звичаї,
традиції та мову народу.
Справжнє відродження Західної України почалося
пізніше – в 1820-их роках. У центрі його стояла «Руська
Трійця»: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків
Головацький, усі вихованці Львівської Духовної Семінарії.
Вони прагнули утвердити галицьке відродження на
духовному зв’язку з Україною Наддніпрянською.
Революційний рух, так звана «Весна народів», який
охопив усю Европу 1848 року, дошкульно розхитав міць
Австрії. Його полум’я захопило усі провінції Австрійської
імперії і навіть столицю Австрії – Відень.
Цісар Фердинанд І спішно проголосив конституцію,
скликав парламент, скасував панщину. Момент був
сприятливий і для українців. Переважна частина їх почала
організуватись окремо від поляків. Австрійський уряд
пішов назустріч українцям, шукаючи в них підтримки
у боротьбі з поляками та угорцями. У Львові засновано
1848 року Головну Руську Раду, свого роду тимчасовий
національний уряд, який мав донести австрійському
урядові політичні та національні прагнення українців.
Пресовим органом Ради була газета “Зоря Галицька”.
Того ж 1848 року в червні скликано у Львові Собор
руських (тобто українських) вчених, який накреслив
широку програму організації української науки. Він
домагався повного відокремлення українського народу
від польського та російського і створення єдиної
української наукової мови, єдиної граматики та правопису.
Австрійський уряд дав дозвіл на створення у Львівському
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університеті кафедри української мови та літератури.
З цих широких планів зреалізовано дуже мало. 1849
року австрійський уряд з допомогою російських військ
придушив повстання в Угорщині, скасував конституцію і
поновив абсолютистський лад. Цього ж року розв’язано
Державний Сойм і Головну Руську Раду. Поляки, під
проводом намісника гр. Голуховського, фактично прибрали
адміністрацію в Галичині до своїх рук. Міста набули
польського характеру, і державна та крайова допомога
підтримувала розвиток польської культури і науки.»
Таким було загальне політико-соціальне і економічне
становище Галичини під австрійською адміністрацією
протягом майже цілого ХІХ століття.
В таких умовах довелось жити і боротись галицьким
українцям, в т.ч. хороснянам, упродовж згаданого періоду.

Деякі дані про мешканців сіл
Хоросно Старе і Хоросно Нове
в часи австрійського панування
З прадавніх часів, коли людство організувалось
у формі держав і донині, однією з основних проблем
був і є збір податків для успішного існування того чи
іншого державного утворення. Не була звільнена від тих
обов’язкових завдань Австрійська імперія, особливо на
її периферійних теренах. Для успішного вирішення тих
питань часто доходило до судових розглядів. Не була
виїмком у тому і Галичина. Розглянемо пару прикладів.
У серпні 1820 року війт ґміни8 Хоросно (у той час
село Хоросно-Старе і Нове мало статус ґміни, до якої
8

З німецької – Gemeinde – сільська адміністративна одиниця, створена з одного або кількох сіл.
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належали села: Красів, Новосілки, Раковець, Кугаїв,
Поршна, Семенівка, Добряни) Петро Сліпецький складає
перед воєводським судом присягу такого змісту (переклад
з польської – Б.Б.):
«Я, Петро Сліпецький – війт ґміни села Хоросно
Старе і Нове присягаю всемогутньому Богу, що
використовуватиму всі законні заходи з метою повного і
своєчасного збору податків з громадян, що проживають
в селі Хоросно Старе і Нове, а також у всіх інших селах,
юридично підпорядкованих очолюваній мною ґміні. Так
допоможи мені Боже!»
Петро Сліпецький (хрестик)
Свідки: Дмитро Білинський (хрестик)
Іван Пашковський (хрестик)
Іван Кравецький (хрестик) – серпень 1820р.9
Друга присяга від серпня 1820 аналогічного змісту
війтові ґміни Петрові Сліпецькому про готовність
сплачувати податки такими громадянами Хоросно
Старе: Дмитром Білинським, Іваном Пашковським,
Іваном Кравецьким, Войцехом Майовським, Романом
Шиманським,
Василем
Чорнієм.10
Варті
уваги
повідомлення про господарства села Хоросно Старе і Нове
станом на 1850 рік. Нижче подаємо це на основі публікації
тих даних в Австрійській енциклопедії про Галичину11.
У розділі: Край – Галичина; обл..-Львів, повіт –
Щирець, Ґміна – Хоросно, довідуємось про наступне:

9
10
11
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Обласний архів – akta grodzkie I ziemskie. Фонд 1617 опис 1, справа 208.
Аkta grodzkie I ziemskie ф 1617 оп. 1. спр. 208
Gemeinde lexicon von Galizien тoм XII Wien, 1907, c. 344-346

№
бу
динку.

Власники:
прізвище і місце проживання.

№ ділянки
для
господарських
забудівель.

3

Albert Jacob / Хоросно Нове

247

46
62
1
93
21
103
14
23
41
127
2
4
102
3
18
13
73
14
53
57
67/б
81
86
87
133

Баліцький Михайло / Хоросно Старе
Bamberger Georg / Хоросно Старе
Баран Кузьма / Хоросно Старе
Bazilianer – Johan / Хоросно Нове
Вech Leopold / Хоросно Нове
Bech Nicolaus / Хоросно Старе
Beck Balthasar / Хоросно Нове
Berdik Johan / Хоросно Нове
Berk Konrad / Хоросно Старе
Biczuk Jakim / Хоросно Старе
Bilinski Kużma / Хоросно Старе
Білінський Степан / Хоросно Старе
Билень Петро / Хоросно Старе
Благий Іван / Хоросно Старе
Blank Philipp / Хоросно Старе
Борута Йосиф / Хоросно Старе
Борута Володимир / Хоросно Старе
Боднарський Іван / Хоросно Старе
Baitmaier Friedrich / Хоросно Старе
Буць Іван / Хоросно Старе
Буць Гринько / Хоросно Старе
Буць Василь / Хоросно Старе
Буць Лучка / Хоросно Старе
Буць Михайло / Хоросно Старе
Буць Гринько /Хоросно Старе

139, 140, 141
32
36, 37
231, 244
278
35
271-273
276
120
55
38,39
43
123, 128
40, 41
79,80
46
162, 163
69, 70
156
162, 163
189, 191
219
138
11-13
217, 218
25

1
134
39
40
51
54
7
8
21
22
23
33
43
22
79
43
125
107
52
68
9
75
120
101
16
48
118
4
5
6
26

2
Буць Федір / Хоросно Старе
Чорній Гринько / Хоросно Старе
Чорній Гнат / Хоросно Старе
Чорній Данило / Хоросно Старе
Чорній Степан / Хоросно Старе
Чичкевич Андрій / Хоросно Старе
Чичкевич Олексій /Хоросно Старе
Чичкевич Гринько /Хоросно Старе
Чичкевич Михайло / Хоросно Старе
Чичкевич Іван / Хоросно Старе
Чичкевич Яків / Хоросно Старе
Данилів Федько / Хоросно Старе
David Albert / Хоросно Нове
Дембіцький Федько / Хоросно Старе
Дмитрах Петро / Хоросно Старе
Дорота Іван / Хоросно Старе
Dubanowski Franz / Хоросно Старе
Дука Яків / Хоросно Старе
Дука Роман /Хоросно Старе
Dubanowski Anton /Хоросно Старе
Дзьоба Степан /Хоросно Старе
Дзьоба Сенько /Хоросно Старе
Едер Гринько /Хоросно Старе
Enders Johan / Хоросно Нове
Gans Georg / Хоросно Старе
Gans Daniel /Хоросно Старе
Gans Gabriel / Хоросно Нове
Gans Gabriel /Хоросно Нове
Gans Johan /Хоросно Нове

3
10
119
117, 118
151, 152
157, 158
89
122
88, 89
92, 93
94, 95
110, 111
130, 131
279
220
137
27
50
154, 155
193, 194
51, 52
209, 210
211
23
275
146, 147
33, 34
248
249
250, 251

1
78
30
65
82
26
58
96
55
106
109
131
29
20
113
126
44
60
31
95
19
20
36
115
85
12
27
7
8
11

2
Ґельмас Данило / Хоросно Старе
Glowa Iwan / Хоросно Старе
Gluchowiecki Fedko / Хоросно Старе
Гарасим Микита /Хоросно Старе
Гайдучок Степан /Хоросно Старе
Годований Степан /Хоросно Старе
Годований Пилип /Хоросно Старе
Горак Іван /Хоросно Старе
Горак Федір /Хоросно Старе
Горак Йосиф / Хоросно Старе
Горак Яків /Хоросно Старе
Ярош Тимко /Хоросно Старе
Ярем Федько /Хоросно Старе
Ярем Елисавета / Хоросно Старе
Ярем Іван /Хоросно Старе
Ґабалевич Йосиф / Хоросно Старе
Камінський Данило /Хоросно Старе
Кавута Іван /Хоросно Старе
Кавута Михайло / Хоросно Старе
Koch Karl / Хоросно Нове
Koch Philipp /Хоросно Нове
Корецький Олексій / Хоросно Старе
Костик Микита /Хоросно Старе
Костецький Іван /Хоросно Старе
Костецький Григорій / Хоросно Старе
Костецький Мартин / Хоросно Старе
Kremer Leopold / Хоросно Нове
Kremer Johann / Хоросно Нове
Kremer Lohann / Хоросно Нове

3
221
106
182, 183
65, 66
101
164, 165
172
159
224
121
124
104, 105
84, 85
81
56
134
170, 171
167
107, 108
252, 253
277
115, 116
54
47
62, 63
102, 103
256, 257
259, 260
266, 267
27

1
24
56
59
50
28
13
64
77
90
34
121
67/a
71
9
12
129
92
98
42
5
6
10
16/a
122
128
116
117
61
1
104
28

Кравчук Федько / Хоросно Старе
Кравчук Сенько /Хоросно Старе
Кравчук Іван /Хоросно Старе
Кретовський Василь / Хоросно Старе
Kriegshaber Anton / Хоросно Нове
Kraemer Franz / Хоросно Нове
Кульба Ілько / Хоросно Старе
Кульба Михайло / Хоросно Старе
Кульба Іван / Хоросно Старе
Кузь Михайло / Хоросно Старе
Кульба Дмитро / Хоросно Старе
Курач Семко / Хоросно Старе
Курач Петро / Хоросно Старе
Kühner Leopold / Хоросно Нове
Kühner Leopold / Хоросно Нове
Lamer Philipp / Хоросно Старе
Lamer Georg / Хоросно Старе
Leczewski Anton / Деревач
Левандович Іван / Хоросно Старе
Мацяк Гнат / Хоросно Старе
Мацяк Олекса / Хоросно Старе
Majewski Grzegorz / Хоросно Старе
Малицький Яків / Хоросно Старе
Малицький Пилип / Хоросно Старе
Мандзик Іван / Хоросно Старе
Мандзик Кузьма / Хоросно Старе
Мандзик Андрій / Хоросно Старе
Мандзик Гринько / Хоросно Старе
Maurer Jacob / Хоросно Нове
Michel Jan / Хоросно Нове

3
96, 97
160, 161
168, 169
149
42
269, 270
179, 180
212, 213
21
113, 114
64
187, 188
199, 200
261, 262
268
68
26
225
127, 129
45
61
75
77
204
16
175, 176
48
173, 174
245
57

1
11
15
74
119
38
49
35
69
97
47
110
105
19
18
66
84
100

2
Мельник Данило / Хоросно Старе
Мельник Яків / Хоросно Старе
Наконечний Тимко / Хоросно Старе
Наконечний Лука / Хоросно Старе
Пашковський Антін / Деревач
Пашковський Іван / Хоросно Старе
Попович Марія / Хоросно Старе
Попович Гринько / Хоросно Старе
Потурай Кость / Хоросно Старе
Потурай Яким / Хоросно Старе
Потурай Іван / Хоросно Старе
Прошанський Федір / Хоросно Старе
Rajtag Leopold / Хоросно Нове
Rauch Philipp / Хоросно Нове
Романюк Федір / Хоросно Старе
Семенко Ілько / Хоросно Старе
Schneider Johann / Хоросно Нове

3
49
71, 72
206, 207
216
142
28
198
196, 197
25
143, 144
30
53
82, 83
254
184, 185
8, 9
29

89
76
25
63
37
130
91

Schöneman Carl /Хоросно Нове
Скабара Михайло / Хоросно Старе
Сліпецький Гаврило / Хоросно Старе
Сташишин Стах / Хоросно Старе
Стецько Михайло / Хоросно Старе
Стецько Кость / Хоросно Старе
Стефан Яків / Хоросно Старе

17
215
99, 100
178
31
222
18

108
124
111
112
123
2

Шпанґ Адам / Деревач
Stieber Philipp / Хоросно Нове
Тарнавський Іван / Хоросно Старе
Тарнавська Єлисавета / Хоросно Старе
Tenzl Franz / Хоросно Старе
Tenzl Philipp / Хоросно Нове

24
44
136
22
58
246
29

1
15
72
10
114
85

2
Vocht Philipp / Хоросно Нове
Warszawski Jan / Хоросно Старе
Wendling Mathias / Хоросно Нове
Жмиковський Михайло / Хоросно Старе
Зварич Іван / Хоросно Старе

3
274
201
263
150
135

Разом 149 господарств у селі Хоросно Старе і Нове
та 3 – у Деревачі.
Впродовж другої половини ХІХ століття до початку
ХХ-го чисельний склад хороснян незначно змінювався,
мав місце різний природній приріст та невелика міграція.
В основному, спостерігалась тенденція до мінімального
збільшення мешканців села. Нижче подаємо кількісний
склад хороснян, його конфесійні та мовні співвідношення,
а також господарсько-економічну ситуацію станом на 31
грудня 1900 року12.
Населений
пункт
Хоросно Старе
Хоросно Нове
Деревач

Кількість мешканців
Чоловічої статі
Жіночої статі
435
446
70
75
43
49

Загальна
881
145
92

Конфесійна ситуація
Населений
пункт
Хоросно Старе
Хоросно Нове
Деревач

12

30

УГКЦ
693
11
42

Конфесії
Римо-католики
98
2
3

Юдеї
19
31

Gemeinde lexicon von Galizien, том ХІІ, Wien 1907 стор. 342

Інші
71
132
16

Розмовна мова мешканців
села Хоросно Старе і Нове та Деревача
Населений
пункт
Хоросно Старе
Хоросно Нове
Деревач
Разом:

Українська
755
13
37
805 осіб
(72%)

Розмовна мова
Польська
65
24
89 осіб
(8%)

Німецька
61
132
31
224 осіб
(20%)

Загальний земельний кадастр
ґміни Хоросно Старе, Хоросно Нове і Деревача

Площа в гектарах:
Загальна
...........................................151713
Оподатковані сільгоспугіддя ........................................... 1480
в тому числі: Ріллі ..................................... 876
Сіножаті .............................. 90
Сади ..................................... 19
Лісові і гористі пасовиська 168
Ліси ...................................... 327
Кількість господарських дворів
станом на 31 грудня 1900 р.
Хоросно Старе – 142; Хоросно Нове – 25; Деревач – 15
Поголів’я худоби14:
Населений
пункт
Хоросно Старе
Хоросно Нове
Деревач

Коні
180
45
28

Кількість, (шт)
Рогата худоба
331
91
32

13

в т.ч. 513 Га панського маєтку (фільварку)

14

дані для панського маєтку (фільварку) відсутні.

Свині
79
15
9
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Церковний шематизм с.Хоросно,
період 1882 – 1944 р.р.
15

Шематизм (з грецької мови схема – фігура) – це
список осіб чи установ. У церковному шематизмі подаються
списки духовних осіб, звичайно, з найважливішими
даними, деколи й інших осіб, зайнятих у церкві, списки
усіх парафій, кількість вірних та церковних товариств;
стан церковного майна тощо. Такі шематизми з цінними
матеріалами щодо минулого української церкви почали
друкуватися вперше в єпархіях під владою АвстроУгорщини. Найстарший друкований шематизм появився
1814 року в Мукачівській єпархії. В Перемиській єпархії
шематизми почали появлятися від 1828, у Львівській
архиєпархії – від 1832, Івано-Франківській – від 1886
р.р. У всіх єпархіях шематизми появлялися здебільшого
щорічно, спочатку латинською, потім деколи латинською
й українською, пізніше тільки українською мовою.
Шематизми вийшли ще 1944 р. у Львові, а в Пряшеві –
1948 р.
В основному, дані шематизмів стосувались церков
Митрополії греко-католицької церкви, тому не зайвим
буде тезисно повідомити читача про діяльність Галицької
митрополії, до складу якої входило с. Хоросно. Галицька
митрополія була заснована 1303 року за благословенням
царгородського патріарха Атанасія, стараннями галицьковолодимирського князя Юрія І. До її складу увійшли єпархії:
галицька, володимирська, перемиська, луцька, турівська та
холмська. 1347 року під впливом домагань московського
князя Семена Пишного (1340-1353 р.р.) Галицька
митрополія була скасована. 1371 року Царгородський
15

Шематизм всечесного кліру архидієцезії митрополітарної, грекокатолицької церкви, Львівської архиєпархії 29-го (Щирецького) деканату.
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патріарх Філофей відновив її, і митрополитом став
галицький єпископ Антоній. Наступник останнього
– луцький єпископ Іван (1392-1401р.р.) - не одержав
призначення патріарха. 1401 року київський митрополит
Кипріан (від 1320 року київські митрополити перебували
в Москві) позбавив Івана митрополичого сану й замкнув
його у монастирі. Ніким не зайнята Галицька митрополія
перестала існувати як православна установа в 1401 році.
У статусі православної церковної інституції вона була
чинною упродовж 74 років. В період відсутності окремої
Галицької митрополії київські митрополити іменувалися
«київським, галицьким і всея Руси». 1596 року в духовному
житті нашого народу відбулася знакова історична подія,
а саме: порозуміння між Українською православною
Церквою та Римським Престолом у справах віри, моралі та
церковної адміністрації. Було прийнято рішення Київської
митрополії Руської православної церкви об’єднатися з
Апостольською Столицею за умов підпорядкованості
православних Папі Римському, визнання ними основних
католицьких догм, але збереження власної православної
традиції і автономії. На цих засадах проголошено унію на
Берестейському церковному соборі 1596 року. Ініціатором
такого об’єднання був київський митрополит Михайло
Рогоза при підтримці значної частини українського
духовенства. Проте ця реформа викликала запеклий
спротив великої частини віруючих на чолі з князем
Констянтином Острозьким. Львівська єпархія прийняла
Унію аж у 1700 році.
Новостворена церква за весь період її існування
мала три назви: спочатку – уніятська, під час австрійської
окупації Галичини у 1772-1918 р.р. – греко-католицька.
У 1948 році Римська Курія прийняла назву “Українська
католицька церква” (УКЦ).
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Очевидно, що ця подія не могла не вплинути на зміну територіально-адміністративної структури Церкви. Таким чином, 1870 року Галицька митрополія була вдруге
відновлена римським папою Пієм VII, тепер у статусі
греко-католицької церковної інституції. Існувала до
1944 року (рік смерті А. Шептицького), тобто упродовж
137-и років. Першим її греко-католицьким митрополитом
став перемиський єпископ Антін Ангелович (1807-14), за
ним митрополитами були: Михайло Левицький (1816-58);
Григорій Яхимович (1860-63); Юліян Сас – Куїловський
(1899); Андрей Шептицький (1900-1944); Йосиф Сліпий
(1944).
Протягом століть церква відігравала значну роль в українському суспільстві. Крім виконання сакральних функцій,
вона здійснювала величезну культурно-просвітницьку
роботу, водночас прищеплюючи мирянам високі моральні
якості. Окрім того, для недержавних народів церква завжди
була потужною берегинею етнічної ідентичності.
Саме тому відразу після Берестейського собору
новостворена уніятська Церква стала об’єктом атак московських, а згодом російських царів. Унія канонічно відокремлювала українців і білорусів від росіян, тому вона
стала ворогом №1 для російського престолу. Це запекле
протистояння триває і в ХХІ-му столітті, можновладці
всіх рівнів паплюжать нашу Церкву, а заодно і нашу
національну ідею. Тому сьогодні головним завданням
Української церкви (УКЦ, УПЦ Київського патріархату
і УАПЦ) є об’єднання нашого суспільства для розбудови
сильної незалежної держави!
Що стосується церкви с. Хоросно – автору, на жаль,
не вдалося знайти відомості про перші сакральні споруди
на цьому терені. Ймовірно, що церкви зводились тут від
самих початків заснування поселення, як згадувалося
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вище, 1648 року храм села Хоросно спалили татари, отже
він вже діяв задовго перед тим. Всі будівлі того часу були
дерев’яними, тому недовговічними. Остання дерев’яна
хороснянська церква була споруджена у 1895 р. (Див.
Післямову). Храм знаходився на пагорбі у східній частині
села і був збудований за традиційною схемою української
національної архітектури (див. фото).
Церковний майдан був обгороджений з трьох боків
дощатим парканом, а майже по всьому периметру огорожі
росли липи. У плані церква була 30 м довжиною і 9 м
шириною. Основні частини будівлі від входу: паперть,
притвор, нава (найбільша частина церкви, де стоять
миряни під час богослужінь), іконостас, вівтар. Над навою
у формі літери П містилися хори. Фундамент церкви
був кам’яний, а несучі стіни виконані з букових брусів.
Підлога була дощатою, а дах – покритий бляхою. У церкві
знаходилося чимало прекрасних ікон, а місцеве жіноцтво
прикрасило весь інтер’єр чудовими вишиванками. Над
будівлею височіли три бані; на центральній, найбільшій із
них, здалеку виднівся великий металевий хрест.
На превеликий жаль, у травні 1999 року ця самобутня
перлина нашого села згоріла дощенту за нез’ясованих
обставин. Під час пожежі вціліла лише дзвіниця – окрема
споруда висотою 6 м, збудована на кам’яному фундаменті
з дощок, товщиною 6 см. Її дах покритий бляхою, а до
масивних балок прикріплені три дзвони різної величини
і тональності. Дзвіниця і тепер скликає мирян на службу
Божу, але вже до нової, мурованої церкви.
Для більш повної інформації про церковне життя села
Хоросно далі наводяться дані шематизмів тих років, для
яких вдалося знайти документи в архівах Львова. Для
церкви Добрянсько-Хороснянського монастиря дані
відсутні.
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Рік 1882
1. Хоросно (Chrusno) – церква Пресвятої Богородиці
2. Власник – Самуїл Ліфт – єврей.
3. Парох – Йосиф Бандира, рік нар. 1848, висвячений
1877 р.
4. Кількість вірних греко-католиків – 606
5. Церковне майно: орного поля 25 моргів (14 Га);
сіножаті 12 моргів (6,72 Га).
6. Адреса: Повіт (район) Львів, поштове відділення
– село Бродки.
Рік 1883
Позиції: 1., 2., 6 – див. рік 1882.
3. Парох – Володимир Голинатій, рік нар. 1853,
висвячений 1877 р.
4. Кількість вірних греко-католиків – 610.
5. Церковне майно: орного поля 38 моргів (21 Га);
сіножаті 7 моргів (4 Га). Річна грошова дотація – 53
злотих.
Рік 1884
Позиції: 1., 2., 6. див. рік 1882. Поз. 3., 5. див. рік
1883
4. Кількість вірних греко-католиків – 616.
Рік 1885
1885 р. показники шематизму залишились такими
самими, які були 1884-го року.
Рік 1886
Позиції: 1; 2; 5; 6 – див. рік 1884.
3. Парох – Владислав Юзичинський, р. н. 1844,
висвячений 1871 р., одружений.
4. Кількість вірних греко-католиків – 614
Рік 1887
Позиції: 1; 2; 3; 5; 6 – див. рік 1886.
4. Кількість вірних греко-католиків – 615.
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Рік 1888
Позиції: 1; 2; 3; 6 – див. рік 1886.
4. К-сть вірних греко-католиків – 618.
5. Церковне майно: орного поля 40 моргів (22 Га);
сіножаті 7 моргів (4 Га). Річна грошова дотація 53
злотих.
Рік 1889
Позиції: 1; 2; 5; 6 – див. рік 1888.
3. Парох – Орест Коновалець, р. н. 1854, висвячений
1882, одружений.
4. К-сть вірних греко-католиків – 624.
Рік 1890
Позиції: 1; 2; 3; 4; 5; 6 – див. рік 1889.
Рік 1891
Позиції: 1; 2; 3; 4; 5; 6 – див. рік 1889.
Рік 1892
Позиції: 1; 2; 3; 5; 6 – див. рік 1889
4. К-сть вірних греко-католиків 690
Рік 1893
Позиції: 1; 2; 3; 4; 5; 6 – див. рік 1892.
Рік 1894
Позиції: 1; 2; 3; 5; 6 – див. рік 1893.
4. К-сть вірних греко-католиків – 695.
Рік 1895
Позиції: 1; 2; 3; 4; 5; 6 – див. рік 1894. Року 1895-го
за ініціативою пароха о. Ореста Коновальця та при
його активній допомозі, була збудована нова церква,
яка діяла до 1999 року.
Рік 1896
Позиції: 1; 2; 4; 5; 6 – див. рік 1895.
3. Парох – Михайло Яцкевич р. н. 1867, освячений
1895 р., одружений.
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Рік 189816
Позиції: 1; 2; 3; 5; 6 – див. рік 1896.
4. К-сть вірних греко-католиків – 696.
Рік 1899
Позиції: 1; 2; 3; 4; 5; 6 див. 1898 рік.
Рік 190017
Позиції: 1; 2; 3; 4; 5; 6 – див. рік 1899.
Рік 1901
Позиції: 1-6 – див. рік 1900.
Рік 1902
Позиції: 1; 2; 3; 6 – див. рік 1901.
4. К-сть вірних: греко-католиків – 714. Римокатоликів – 66. Протестантів – 48. Юдеїв – 32. В
селі існує однокласова школа з українською мовою
навчання. Працює читальня – Т-ва «Просвіта».
5. Церковне майно: орного поля 37 моргів (21
Га); городу 1 морг (0,56Га); Будинок мурований
(цегляний) збудований 1874 року.
Примітка: Деревяна церква «Благовіщення Пр.Д.М»,
як частка колишнього ДобрянськоХороснянсь-кого монастиря о.о. Василіан
досі існує.
Рік 1903
Позиції: 1; 2; 4; 5; 6 – див. рік 1902.
3. Парох: Євстахій Радкевич.
Рік 1904
Позиції: 1; 2; 4; 5; 6 – див. рік 1902.
3. Парох – Йосиф Яросевич.
Рік 1905
Позиції: 1; 2; 4; 5; 6 – див. рік 1902.
3. Парох – Олексій Пясецький.
Рік 1906
16
17
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за 1897 р. даних немає.
1900 року Митрополитом УГКЦ став А. Шептицький.

Позиції: 1; 2; 3; 5; 6 – див. рік 1902
4. К-сть вірних: греко-католиків – 750; римокатоликів – 55; протестантів – 30; юдеїв – 24
Рік 1907
Позиції: 1-6 – див. рік 1906.
Рік 1908
Позиції: 1; 2; 3; 5; 6 – див. рік 1906.
4. К-сть вірних греко-католиків – 808.
Рік 1909
Позиції: 1; 2; 3; 5; 6 – див. рік 1906.
4. К-сть вірних: греко-католиків – 820; римо-католиків
– 50; протестантів – 20. В селі діє Т-во «Просвіта»,
в якому є 35 членів. У розпорядженні товариства є
читальня. В селі чинна також крамниця.
Рік 1910
Позиції: 1–6 – див. рік 1909
Рік 1911
Позиції: 1–6 – див. рік 1909. До установ, що вказані
в інформації за 1909 р. доповнилось «Товариство
промислово-торгівельне».
Параметри шематизму 1912-го 1913-го років
аналогічні параметрам 1911-го року.
Рік 1914
Позиції: 1; 2; 4; 5; 6 – див. рік 1911.
3. Парох: Юліян Буткевич, одружений.
Рік 1918
1. Хоросно Старе. Церква: Собор Пресвятої
Богородиці.
2. Власник – Ізраілит.
3. Парох – о. Іван Зінкевич, р.н. 1882, висвячений
1910 р. Одружений.
4. К-сть вірних греко-католиків – 822.
5. Церковне майно: див. поз.5 1902 р.
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6. Поштова адреса: Воєводство – Львівське, повіт
Щирець, поштове відділення – село Бродки.
Додаткова інформація: Давня монастирська церква
розібрана. Церковні паркани та огорожі
знищені військовими (польськими солдатами).
П’ять монахів вибули з монастиря.
Рік 1928
1. Церква: «Собор Пресвятої Богородиці», деревяна,
збудована 1895 р., застрахована у банку «Дністер».
2. Власник – Ізраілит.
3. Парох – о. Степан Йойко, р. н. 1878, висвячений
1905 р. Одружений.
4. К-сть вірних греко-католиків – 829.
5. Церковне майно – див. поз. 5 1902 р.
6. Поштова адреса – див. поз. 6 1918 р.
Додаткова інформація: село Хоросно віддалене від
повітового міста Щирець на 7 км.
Рік 1929
1. Церква – див. поз. 1, 1928 р.
2. Власник – див. поз. 2, 1928 р.
3. Парох - див. поз. 3, 1928 р.
4. К-сть вірних греко-католиків – 827.
5. Латинян – 77, юдеїв – 2.
6. Дітей: гр.-кат – 200; латинян – 15; сиріт – 40.
7. Інвалідів І-ої світової війни – 2 особи.
8. Загинули на війні – 30 осіб.
9. Церковне майно: орного поля – 35 моргів (20 Га)
Городу – 2 морги (1, 12 Га); сіножатей – 7 морг (4 Га);
будинок цегляний, застрахований у банку «Дністер».
10. Школа – двокласна з українською мовою
навчання.
11. Культурні установи: читальня «Просвіти»;
товариство – «Сільський Господар».
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Рік 1930
Позиції 1-11 – див. рік 1929.
Роки: 1931-1932
1. Церква – див. рік 1928
2. Власник – Митрополичий Ординаріат.
3. Парох – Степан Йойко.
4. К-сть вірних: греко-католиків – 889; латинян – 77;
юдеїв – 2; протестантів – 44.
5. Церковне майно – див. 1929 рік.
6. Залізничний зв’язок зі Львовом: від Щирця або
від села Семенівна (віддалена від села Хоросно на
6 км.).
Роки 1932–1935
Позиції 1,2,4,5,6 – див. рік 1931–1932.
3. Парох – Міндюк Петро. Одружений.
Роки 1935-1939
1. Церква – Собор Пресв. Богородиці, дерев’яна
канонізована 1908 року.
2. Власник – вільне надання.
3. Парох – Дорик Іван18, р. н. 1901, освячений 1928,
одружений.
4. К-сть вірних: греко-католиків – 878, римо-католиків
– 110, євангелістів – 14, юдеїв – 5. Церковне майно –
див. 1929 рік.
6. Школа – двокласна, двомовна (польська і
українська). Дітей (учнів) – 105.
7. Товариства: Братство Найсвятіших Тайн – кількість
членів – 50 осіб.
8. Зв’язок з містом Львів – див. поз. 6 роки 1931-1932.
У червні 1944 року парохом села Хоросно став
о. Комар Степан, котрий прибув сюди зі села Милошовичі.
18

З перервою був священником хороснянської парафії до 1943 року. 1944
року трагічно загинув біля села Містки. Жертва провокації совєтської політичної поліції, тоді – НКГБ.
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Церква Благовіщення Пресвятої Богоролиці
Деревацького монастиря 1715 р. Знищена у 1915 р.
Малюнок Зиновія Царика.

Про нього Іван Степанович Вуйцик у своїй книзі
«Милошовичі – історія села від найдавніших часів до 2004
року», на с.77 подає такі дані: «Комар Степан народився
1889 року в селі Домнянах Рогатинського р-ну ІваноФранківської області. Спочатку навчався богословія у
Віденському університеті на теологічному факультеті. Під
час Першої світової війни перейшов у Львівську духовну
семінарію на другий рік навчання, яку закінчив 1916 року
і цього ж року був рукопокладений. Одружений, дружина
– Євдокія, з дому Палахій 1885 р. н. с. Лани коло Бібрки.
12 квітня 1945 року совєтське НКВД Пустомитівського
р-ну арештувало о. Комара Степана і згодом засудило на
25 років позбавлення волі (через дітей). Відбував покарання
у Караганді та Абез Інталаг. 1955 року повернувся до
Львова, де жила дружина з молодшою донькою Лідою.
Продовжував служити в селі Заланів, куди входили дочірні
церкви сіл Дички та Руди, коло Рогатина. 1960 року, після
інсульту, перейшов на пенсію. Помер 1964 року. Похований
у Львові на 80 полі Личаківського кладовища».

Добрянсько-Хороснянський
монастир (названий “Деревач”)
Св. Вознесенський монастир “Деревач”, був
закладений ієромонахом Григорієм Панашівським,
мешканцем Добрян,
у другому десятилітті XVII
століття19, у давнім воєводстві Руськім в межах Львівської
Архиєпархії. Г. Панашівський був родом з Добрян,
єдиним сином добрянського солтиса.20 Від довшого часу
він відчував, що його покликання – це служіння Богу. Щоб
довести свій внутрішній потяг до конкретного завершення,
Інші джерела (Нарис історії Василіянського чину - Рим 1992 р) подають
дату заснування цього монастиря 1582 р.
20
Сільський староста.
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виїхав до Києва. Там став ченцем і, закінчивши навчання,
прийняв священичий чин. Згодом, довідавшись, що в
його рідній стороні багато молодців посвятилися служити
Богові, повернувся до Добрян, до свого батька, котрий,
крім свого дому і маєтку в Добрянах, мав хатину з пасікою
та гайком. Попросив він у батька, щоб той саме ту хатину
з гайком і пасікою відпустив йому на побудову монастиря.
Батько радо погодився з пропозицією свого сина, за
котрим тужив, коли той був далеко від рідного села.
Відпустив на користь побудови майбутнього монастиря
навіть усе майно. Найняли людей, зрубали потрібну для
будови кількість дерев та після їх просушки взялися за
будівництво споруди. При зведенні монастиря батько
сам сплачував усі кошти. Коли всі роботи були успішно
завершені, син, розпрощавшись із батьком, перебрався до
Божої оселі, виконуючи свою християнську місію. Вістка
про новий монастир скоро рознеслась по цілій окрузі.
Одні спішили туди, щоб побачити монахів, другі – щоб
разом із ними служити Господу. За короткий проміжок
часу монастир заповнився ченцями.
Добряни належали до королівських дібр, тому там
мешкали урядовці, що завідували маєтками від імені
польського короля. Про те все, що сталось у Добрянах,
урядовці доповіли королеві. Король був вельми радий,
що люди стануть добрішими, підвищиться рівень
їхньої моралі. Він звелів своїм урядовцям повсякчасно
допомагати ченцям у їх благородних намірах та надати їм
привілеї.
Першим, хто дав привілеї новозаснованому
монастирю, був Станіслав Боніфатій Мнішек –
генеральний староста львівський, який дозволив вище
згаданому Всечесному о. Григорію Панашівському на
ділянці свого ґрунту, що при пасіці, збудувати дерев’яну
церковцю. Окрім цього, дав ще одну колоду поля від
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містечка Щирця, а також частку лісу для палива від
Хороснянського поля. 27 червня 1667 року пан Юрій
Вандлін Мнішек, староста сяніцький, щирецький та
домбовецький, надав зі свого боку монастиреві поля
на одну колоду від стрийського гостинця, а чотири від
сусіднього села Красова. Разом з тим Ю.В. Мнішек
написав листа до польського короля Яна ІІІ Собєського,
щоб той підтвердив його заходи стосовно монастиря.
Сам Високопреосвященний Митрополит Київський, він
же Епископ львівський, Йосиф Шумлянський схвально
оцінив дії добрянських ченців. Король Ян ІІІ затвердив усі
вище названі привілеї 09.04.1680р., а для вільного розвитку
монастиря та доведення його до досконалості надав йому
право на вільний вируб у Деревацькому лісі для палива
та ремонтних робіт у монастирі. У цій же грамоті король
надав право користуватись пасовиськом у лісі Дуброви.
Наприкінці 1715 року пан Анджей Одрживольський
дає монастиреві дозвіл продавати алкогольні напої під час
відпустів. 1729 року король Август ІІ затвердив попередні
грамоти, а від себе додав о.о. Василіянам дозвіл корчувати
хащі за огорожею монастиря. Всі вище названі грамоти
були належним чином оформлені і збережені у львівських
міських актах. Наділи закінчувались при Стрийській дорозі
та при горбку, що називався «Городище». Мається на увазі
місцевість висотою 377 м. над рівнем моря, де у 11-13 ст.
було розташоване городище «Деревач». Далі у напрямку
Львова простягались фільваркові землі римокатолицького
монастиря сестер Бенедиктинок (монастир біля села
Підтемне).

Монастирська церква
Перший монастир і церква були в долині. Їх оточували
оборонні укріплення та рови, котрі не один раз рятували
місцевих жителів від ворожої навали. До нинішніх днів
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зберігся термін «монастирський рів.» Спочатку церква
стояла навпроти лісу, пізнішої дубини, котру вже 1901
року вирубано. Як вже сказано вище, її збудував ієромонах
Гринь Панашівський і ченці, які прибули до нас з Києва.
Одначе, під час нападу татар святиня була спалена, все
спопеліло. З первісної церковці залишились тільки окопи
і бруси. Згодом її відбудували, але невідомо, як довго
вона стояла. Пізніше, коли ця церковця стала тісною
для чисельніших богомольців, збудували храм більшого
розміру на виднішому місці, на узліссі поблизу польової
дороги, що тягнеться від Добрян аж до Хоросна. Про цю
церкву згадує фундаційна21 грамота. Збудовано її з тесаного
каменя, крім неї – інші монастирські споруди. Весь цей
комплекс укріплено валом та муром, який існував, за
інформацією названої вище грамоти від 1680 до 1720 рр.
На початку XVIII ст. під час воєнних дій монастир зазнав
значних руйнувань, а церква була настільки пошкодженою,
що виникла потреба у побудові нової.
Тодішний ігумен о. Гедеон Тимошевич 1714 року,
розпочав будівництво нової церкви. Допоміг йому у тій
справі власник маєтків русин22 Петро Жураківський,
батько о. Рафаіла Жураківського, котрий подарував весь
будівельний матеріал для спорудження храму. Будівництво
тієї церкви закінчено 1718 року. Того самого року вона була
посвячена. Стиль новозбудованої церкви – стародавний,
притаманний нашим церквам, з окремою дзвіницею.
Будівельні роботи виконували монахи з Києва. Стоїть
вона і нині (1867 р.). Іконостас її надзвичайно красивий,
відзначається досконалою гармонією різьби і барв. Стара
мурована церква простояла ще до 1720 року і тоді ж була
розібрана.
Дзвіниця новозбудованої церкви має 5 дзвонів. Один
21
22
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Дарча грамота.
Українець.

більший, два менші та два найменші. Усі вони надійно
прикріплені і мають несхибну тональність.
Усі церкви: першу, другу і третю – будували оо.
Василіяни за свої кошти. Усі вони були візантійського
стилю. Остання церковця на 9 сажнів23 (15,57 м), довга
та на 2 сажні і 5 стіп широка (6,63 метра). Вхідні двері
були виготовлені з дерева твердої породи, окуті залізними
штабами, забезпечені одним більшим замком. Церква має
12 малих прямокутних вікон та 7 малих - круглих.
Крім головного входу, були ще два менші – бічні, котрі
зачинялися на замок. Церковні стіни прикрашені іконами
та портретами; одна сповідальниця і 2 лавки для мирян.
Захристя – це невелика кімнатка, в якій розміщені комоди
з шухлядами. В них зберігаються церковні атрибути.
Великий престіл – з липового дерева, позолочений,
різьблений та пофарбований. На ньому знаходився
чудотворний образ Божої Матері. Над ним – ікона
Пресвятої Тройці, написана на дереві. Ківот також з
липового дерева, позолочений.
Малий престіл – знаходився на лівому боці від сходу
сонця, деревяний, фарби - синьо-червоно-сріблясті. Це
престіл Вознесіння Господнього, ікона якого виконана
на дереві. Дата будівництва храму була викарбувана над
головними вхідними дверима. Ця церква простояла до
1918 р.
Коло церкви було кладовище, де захоронювали
померлих монахів.

Реорганізаційні заходи
1743 року на Дубенській капітулі здійснено загальне
всіх монастирів нашої церкви в один
об’єднання
Василіянський Чин, який тоді нараховував 170 монастирів.
23

1 сажень = 1,73 метра
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З’явились нові постаті, які принесли справжню побожність
і науку, збільшувалась кількість навчальних закладів, шкіл,
виходили друком численні Василіянські книги.
Після Дубенської наради, котра відбулась
19.10.1745 р,. Святопокровські монастирі розділено на
самовизначальні й такі, що в об’єднанні з іншими, були б
спроможні утримати численну братію – щонайменше 8-ох
ченців. Усі інші призначено на ліквідацію. ДобрянськоХороснянський монастир віднесли до другої категорії.
Йому загрожувала ліквідація з передачею фондів для
дотації світської парохії, або приєднання до одного
з більших монастирів. У каталозі Святопокровської
провінції за 1754 р. вказані прізвища та імена монахів, що
належали до Добрянсько-Хороснянського монастиря:
A.R.P. Романович Дорофій;
Superior Р.Хублєвський Севастіан;
Р. Сошовський Іоан;
Р. Тарнавський Сильвестер;
Р. Хосусловський Беніамин;
Р. Березницький Варлаам.
1764 року наказом обруцького архимандрита та
волинсько-галицького протоігумена Йосафата Сідлецького
заборонялось вирубувати ліс у монастирському масиві.
Ця заборона стосувалась також і монахів. Заборонялось
їм вирубувати дерева і комусь дарувати. 1786 року на
адресу греко-католицького єпископа прийшов наказ від
Галицького намісництва, що у Львові, покарати настоятеля
Добрянсько-Хороснянського
монастиря за побиття
паламаря місцевої церкви.
Цікавий запис було зроблено у монастирському
щоденнику, котрий зберігався у бібліотеці монастиря св.
Онуфрія у Львові. У записі йшлося про портрети Петра
Жураковського та його сина, а також про портрет Йосифа
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Потоцького – старости Щирецького, котрі ще довго
зберігались у церкві названого вище монастиря. 5 січня
1774 року досить несподівано завітав до цього монастиря
Канівський староста П. Потоцький. Він виявив бажання
оглянути каплицю св. Онуфрія, в якій його бабуся
Тереза Потоцька (Воєводина Смоленська), слухаючи
святе письмо, померла. Одначе, на той час каплиця була
спустошена, тож староста відвідав монастирську церкву,
де пізнав портрет свого батька, давши вельми позитивну
оцінку тому художньому твору.

Йосифінська Касація24
У другій половині XVIII ст. стало помітним
зменшення монастирів Святопокровської провінції. Після
переходу Галичини під австрійське володіння почалась
ліквідація малих монастирів на державному рівні,
внаслідок чого їх залишилось лише 42. З 919-ти ченців
їх число зменшилось до 59, вже постарілих, нездатних до
праці монахів. Добрянсько-Хороснянський монастир від
самого початку аж до 1776 року існував, як самостійний.
О.О. Василіяни на провінціальній капітулі в
Уневі вирішували питання ліквідації ДобрянськоХороснянського монастиря. Ігумен львівського монастиря
св. Юра у свойому виступі сказав: «Високопреподобні
о.о. знають, що Богословіє для нашої цілої провінції
відбувається у монастирі св. Юра у Львові. Монастир
цей не має великих прибутків – майже завжди витрати
більші, ніж прибутки. Отже, якщо хтось турбується про
богословські студії та чернечу молодь, щоб було її чим
нагодувати та в більшій кількості прийняти на навчання,
щоб вони згодом могли працювати в народних школах,
прошу цей (Добрянсько-Хороснянський – Б.Б.) монастирок
приєднати до Львівського монастиря св. Юра». Як
24
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свідчать документи, усі присутні на провінційній капітулі
в Уневі проголосували за цю пропозицію. Від того часу
Добрянсько-Хороснянський монастир не існував для себе,
не мав уже свого окремого ігумена, а тільки так званого
прокурора і одного братчика для допомоги. Був, отже,
фільварком25 Святоюрського монастиря у Львові.
Приєднання Добрянсько-Хороснянського монастиря
до Святоюрського у Львові було схвалено австрійською
цісаревою Марією Терезією.
На підставі тих актів монастир Святого Юра у
Львові посідав Добрянсько-Хороснянський монастир
як свій фільварок від 1776 до 1817 року. Таким чином,
Добрянсько-Хороснянський монастир перестав існувати
1776 р. як самостійна одиниця після 194 років своєї
діяльності.26
У каталозі Святопокровської провінції за 1776-1777
р.р. Добрянський монастир вже не згадується, але у списку
ченців Львівського монастиря Св. Георгія числяться:
Ясон Кущинський – прокурор з Добрян – 52 р.
Тихон Завадівський з Добрян – 65 р.
У воєводському архіві м. Люблін знаходиться список
монастирів Святоспаської й Святопокровської провінцій
за 1780 р. Персональний номер монастиря св. Георгія, що
у Деревачі Львівської єпархії – №15, кількість монахів
– 18 осіб. З вищезгаданих документів стає зрозумілим,
що монастир було відновлено, як Св. ГеоргіївськийЛьвівський. У документах його називають монастир
Деревач, хоч він був розташований на узгір’ї між селами
Хоросно Старе та Добряни.
Така назва монастиря пояснюється, мабуть, тим, що у
Деревачі при гостинці Львів-Стрий знаходилось поштове
відділення, яке обслуговувало район, у який входили
25
26
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також села Добряни і Хоросно Старе. Це полегшувало
комунікаційний зв’язок між прилеглими населеними
пунктами. 1791 року під документами, що стосувались
адміністративно-камеральних справ монастирка Деревач,
підписувались: Олекса Заторський, Гринько Цимбаліста
та Пилип з Добрян. 1798 року реманент фільварку був
відданий під охорону сторожа Антонія Суровецького.
1790 року австрійський уряд наказав відібрати від
церков та монастирів усе золоте та срібне оздоблення
на військові цілі. Винагородою за золото та срібло були
папери – процентні облігації. Церковні чаші стародавнього
виробництва переплавляли, збагачуючи таким чином
державну скарбницю. Кількість монастирів скоротилась
від 130 в одній лише Львівській єпархії до 14 по всій
Галичині.
На початку XIX ст. на Святоспаську область в
австрійській Галичині та Холмщині впала тягарем
протимонастирська політика цісаря Йосифа ІІ. Спершу
було заплановано залишити василіянам 10, а згодом
лише 6 монастирів, таким чином, попри значні перепони,
вдалось врятувати від ліквідації 15, а саме: Бучач,
Гошів, Добромиль, Дрогобич, Жовква, Замостя, Золочів,
Краснопуща, Крехів, Кристинопіль, Лаврів, Львів
(св. Онуфрія), Підгірці, Погонь, Улашківці й сповільнити
ліквідацію деяких інших.
Приблизно 1801 року о.о. Василіяни внесли
пояснення цісареві Францу І, що чин о.о. Василіян є
єдиною інституцією, яка проводить активну просвітницьку
діяльність серед українців. Цісар взяв це до уваги і змінив
своє ставлення до українського церковного життя. В
майбутньому він утримував своїм коштом українські
загальні школи, численні парафії, допомагав парохам у
душпастирській діяльності. Одначе при тому він вимагав,
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щоб монаша молодь закінчувала школи, маючи знання, що
відповідають цісарським законам.
Від початку 1784 року львівський монастир св.
Онуфрія був визнаний таким, що найбільше відповідав
статутам тодішніх монастирів, тому до нього приєднали
Добрянсько-Хороснянський монастирок. На основі
цісарського декрету о.о. Василіяни повинні були переселитись до монастиря св. Онуфрія у Львові, щоб і
надалі монаша молодь мала можливість займатись
душпастирською діяльністю у юридично наданих їм
парафіях. Згодом, на підставі декрету монарха Франца І,
Святоюрський монастир був підпорядкований монастиреві св. Онуфрія разом з його монастирком ДобрянськоХороснянським. Це приєднання, юридично затверджене та
остаточно оформлене, відбулось 1817 року. До сказаного
слід додати, що всі привілеї, які колись дали ДобрянськоХороснянському монастиреві польські королі, цісар
Франц І в усьому затвердив. Одначе це стосувалось
лише нерухомого маєтку. Рухоме майно австрійський
уряд вирішив розпродати людям. Йшлося також про
церковцю, монастирок, дзвіницю та всі церковні атрибути
о.о. Василіян. Попри все, тоді вдалося все це зберегти у
незміненому стані.
Декретом від 29 квітня 1802 було вирішено
ліквідувати 7 монастирів, таким чином, що нерухомий
маєток мав бути приєднаний до іншого близького
монастиря. Будівлі і церкву повинні були продати на
прилюдному аукціоні, а кошти передати громадському
релігійному фонду. На цей декрет тодішний протоігумен
О. Теофан Голдаєвич відреагував по- своєму. Від імені
чину передав прохання монарху 26 травня 1817 р., щоб
той дозволив залишити церкви і монастирі у власності
того монастиря, до якого вищезгадані монастирі будуть
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приєднані. Монарх на це прохання дав згоду, зважаючи
на убогість Василіянських монастирів, декретом від 27
березня 1818 р. На основі того декрету весь нерухомий
маєток та церкви з їх прибутками було приєднано до інших
монастирів. Про Добрянсько-Хороснянський монастир
у цісарському декреті не згадується, тому уряд декретом
від 3 травня 1818 р. розпорядився продати на прилюдному
аукціоні деревяну церкву, оцінену в 258 золотих ринських
і 2 корони та деревяний монастир, оцінений в 452 золотих
ринських і 8 корон. Аукціон відбувся 1 червня 1819
року. Того дня було чимало купців, одначе ніхто не хотів
придбати ті будівлі, бо їм минуло вже 100 років, і вони
були придатні хіба що на паливо. У зв’зку з цим, ігумен
львівського монастиря висловив уряду свою особливу
думку, у якій просив відкликати аукціон. На це уряд не
дав згоди, тільки відтермінував аукціон на 6 вересня 1819
року. Одначе ігумен продовжував відстоювати свою думку,
тому вніс апеляцію до цісарського престолу, у якій було
зазначено, що ігуменат у Львові буде мати більше шкоди
та кривди від того продажу, бо монастирок ДобряниХоросно має не більше трьох келій. У зв’язку з тим прохач
покірно просить цісарську Величність приєднати його до
Львівського монастиря о.о. Василіян.
Одначе 6 вересня 1819 р., відповідно до
розпорядження губернаторства та львівського староства,
аукціон все ж таки відбувся. Продані такі приміщення:
1) церковця; 2) дзвіниця; 3) монастирок; 4) мурована
винниця. У пояснювальній записці протоігумена йшлося
про наступне: «На аукціоні від циркулярного комітету
були присутні: Ян Раєчко, надлісничий Мітнахт і лісничий
Раутшек Хроснянскі. Підписався як повноважений від
монастиря Йоан Котулінскі – посесор27 монастирка
Добряни-Хоросно. На аукціон прибули німецькі колоністи
27
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з Хоросна Нового та Дорнфельду (нині Тернопілля) і
заявили про бажання збудувати лютеранську кірху28 у
Дорнфельді. Комісар циркулярний Ян Раєчко порадив їм
звернутись до пана Раутшека Хроснянського. У розмові
колоністи запропонували пожертвувати для о.о.Василіян
за церковцю –120 золотих ринських, за дзвіницю – 50
з.р., за монастирок – 100 з.р., за мури свинарські – 30 з.р.
Разом 300 золотих ринських. Все ж таки ця справа не була
доведена до кінця, тому що монастир у Львові заперечив
продаж (тоді вже його майна), у зв’язку з чим у справу
втрутилось губернське начальство.
Кінцевою,
мабуть
нереальною
ціною,
запропонованою монахами, було 600 з.р. за всі будівлі і
ринок. Під тим документом підписався ігумен Модест
Гринивецький.

Про ринок
Отож, в офіційному реєстрі 1801 року монастир
Добрянсько-Хороснянський не числиться, але відведена
територія успішно використовується монахами у
сільськогосподарських цілях, а згодом здається в оренду.
Біля монастиря на великій площі розмістили ринок,
на котрий приїздили торгувати навколишні купці та
ремісники.
У документі за 23 квітня 1805 року, під яким
підписався Дорофій Михальський, є інформація про
тимчасову оренду корчми Яном Францішком Зелінським.
Наводимо текст пояснювальної записки: «При цьому
монастирському фільварку немає жодної громадської
дороги, ані корчми, тільки кілька разів на рік відбуваються
відпусти, які згромаджують людей. У свою чергу Ян
Францішек Зелінський, що проживає в селі Збора
28
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Стрийського циркулу29, як орендний посесор присилає свої
трунки30, котрі продаються під будами. З цього приводу
монастир заорендував йому частку землі на 1804 рік.
Продавав посесор Зелінський горілку, мед і пиво. Оренду
продовжено до 1808 року».
Мовна Уляна Василівна у своїй праці «Традиційнопобутова культура українців Галичини» розповідає про
численні спеціалізовані ярмарки, що розташовувались у
селах та містечках від 1811 до 1848 р.р. Зокрема, у Деревачі
Львівського району здійснювали купівлю-продаж полотна,
дерева, дерев’яних виробів. У багатьох місцевостях селяни
скуповували колоди, які розрізали на дошки і продавали
на ярмарку. З далеких країн приїздили торгувати на ринку
вірмени, перси, словаки, угорці і ін.
Яків Головацький у своїй праці «Мандрівка по
Галицькій та Угорській Русі» серед іншого пише: «На
величезному подвір’ї біля монастиря відбувалось
приготування до ярмарку: розставляють столи, а жіночки
розв’язують коло них свої клуночки, виймають сало,
вуджене м’ясо, припечену ковбасу, свіжі булки й калачі.
Інші жінки приносять горщики, вони ще парують.
Усі ці ласощі для майбутніх гостей. Одним словом, була
це гостина під голим небом, смаковиті страви за невеликі
гроші. На другому боці під пристрішком розвішують на
довгій жердині свої товари шевці, одягнені по-міщанськи.
Тисячі намащених чобіт угорського крою з кутасом31 на
переді виставляють на видноті. Біля них словаки розкладають
свої хустки, ситці, полотна. Гамір зростає, люди прибувають.
Бондарі та гончарі з-під Миколаєва виймають і розкладають
свої вироби. Посеред майдану у страшному болоті вбивають
палі, розтягують шнури й на них розвішують стрічки, червоні
29
30
31

Заст.- району.
Заст.-напої.
Діал. Прикраса у вигляді китиці на одязі тощо.
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гарасівки, капшуки та тютюн, а під ними на лавках у скляних
баночках блищать перстені, сережки та інші коштовні
дрібниці. Навпроти на кілочках розвішують всілякі шапки,
капелюхи, кожухи. Недалеко розташовані німецькі крамниці,
там все можна дістати. Селяни за наказом якогось панка
стелять на болоті солому і розкладають позношені з возів
мішки, укладаючи їх поряд. Господар сам розв’язує верхні
мішки й показує жито, пшеницю, ячмінь, овес та кукурудзу.»
Не зайвим буде нагадати читачеві, які відпусти
відбулись у Добрянсько-Хороснянському монастирку
1806 року:
1) 25 березня на Благовіщення;
2) 25 травня на Вознесіння;
3) 12 червня на св. Онуфрія;
4) 29 серпня на усікновення голови Івана Хрестителя;
5) 26 вересня на св. Івана Богослова.
1808 року додався ще день 8 листопада.
На вищеназваних відпустах вторгували:
25 березня – 95 кварт32 горілки;
25 травня – 200 кварт горілки;
12 червня – 65 кварт горілки, 2,5 бочки пива;
29 серпня – 202 кварт горілки, 2 бочки пива;
26 вересня – 104 кварт горілки, 1,5 бочки пива.
Мито з продажу збиралось від продавців, що
торгували тканиною та одягом, від шапкарів, від шевців за
кожну пару взуття, від крамарів, що торгували хустками,
коралями, перлами та іншими речами, від кушнірів з
крайками, від возів зі сіллю, від возів із глиняним посудом,
від пекарів, різників, бондарів, колісників, столярів, від
тих, що продавали мед в бочках (від кожної півбочки).
Мито збирав Арсеній Радкевич, монах монастирка
Добрянсько-Хороснянського (підпис).
32

Заст.= один літр.
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1883 року були затверджені дні проведення ярмарків
у названому монастирку: 5 квітня; 24 червня; 10 вересня;
10 листопада.

Опис будівель монастирського комплексу
Станом на 1825-1827 р.р. було зафіксовано14
галицьких монастирів. Монахів – 44 у Львівській та
31 у Перемиській єпархіях. За інформацією першого
друкованого каталогу, що вийшов при кінці 1891 р., молоді
василіяни посідали 5 монастирів: Добромиль, Лаврів,
Львів, Кристинопіль (тепер Червоноград), Жовква. Їх
особовий склад: 16 ієромонахів, 34 студенти, 22 братчики.
Усіх 72 ченців та 23 новаків. Давніх «василіян» було лише
23.
1827 року проводилась інвентаризація ДобрянськоХороснянського монастирка, де було зафіксовано наступне:
«Монастирок цей цілий дерев’яний, вкритий ґонтом. Має три
кімнати. Дві з них поєднані однією кахляною печею. Вхідні
двері виготовлені з м’якого дерева, окуті залізними штабами.
Ними входиться у коридор, з якого ліворуч – до поодиноких
келій. Перша келія має три вікна, одну піч, підлога покрита
килимом. Сама підлога зроблена з дощок м’якого дерева,
прибита до балок. За тією келією йдуть рядком наступні –
їх п’ять. В кінці коридору розміщена пекарня. За межами
будинку знаходиться пивниця. Її вхідні двері дерев’яні з
м’якого дерева, окуті залізом. Східці теж дерев’яні, підлога
з трамбованої глини. Кухня з коморою вкриті ґонтами. Ця
будівля підлягає ремонту. Крім того є окрема комора, ліворуч
від монастирка, довжиною 3 сажні33, шириною 2,5 сажня.
Вона покрита соломою. За коморою знаходиться стайня
довжиною 10,3 сажня, шириною ~ 3 сажні під солом’яною
стріхою. Окремо розташована возівня. Криниця: на 7 сажнів
33

1 сажень = 1,73 метра.
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глибока, укріплена буковою цямриною. Над нею солом’яний
дашок. В’їзна брама має двоє дерев’яних воріт. Коло брами
5 повіток соломою вкритих для ярмаркових людей. До цього
часу збереглись мури стародавнього монастиря без даху.
Повітка на подвір’ю: в ній знаряддя для гасіння
вогню, одна пожежна помпа та п’ять відер. Їдальня: два
столи з м’якого дерева, піч, 5 крісел, столик для читання,
лампа. Стіни приміщення помальовані.
Пасіка – це 19 вуликів. 1774 року було 46 старих
вуликів і 64 нових. Згодом прибуло ще 23 нових вуликів.
Ґуральня – тут варено горілку на ярмарки, мед і пиво.
Гумно – тепер є дві стодоли, одна комора, дві стайні –
одна покрита соломою, друга споруджена з хворосту, теж
покрита соломою.
Ринок: 1706 року добудовано 26 ярмаркових будівель
зі стінами виплетеними з хворосту. З них дві будівлі на
дерев’яних стовпах, обшитих хворостом під солом’яним
дахом. Під час ярмарку береться плата: 1) від щирецьких
та місцевих крамарів по 15 грошів; 2) від львівських по
одному польському злотому. У монастирі виконують
необхідні роботи один день на тиждень мешканці села
Добряни – Юрій Пундас; Фотина Левицька; Андрій
Якимович в ліску Дубина, що поблизу села Хоросно».

Діяльність кліру монастиря та його
допоміжного персоналу, станом на 1852-53 р.р.
Господарська діяльність монастиря обмежувалась
вирощуванням фруктів, що росли на фруктових деревах,
посаджених на городі, обведеному впереміж цегляним
муром та парканом. Щороку ярина і фрукти збирались
для потреб монастиря. Допоміжним персоналом для нього
були: Павло Горук – візник; Юзко Павловський – кухар;
Григорій Родзевич – офіціант. Він також співає у хорі та
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виконує інші завдання. Юхим Чипель – співає у церкві
та служить біля мощей; Данило Коротошин – сторож,
опалювач. Може виконувати також інші обов’язки. Ян
Гілевич – кравець, шиє одяг для священика і монахів.
Войцех Дзялковскі – швець, шиє взуття для священика і
монахів. Може виконувати й інші роботи.
Поведінка монахів здебільшого добра, на належному
рівні моралі, щодня відвідують хор. Харчування власного
приготування. Кожний день обід складається з трьох
страв, а вечеря з двох, котрі смачно приготовлені.Усі, крім
окремих одиниць, відзначаються належною дисципліною.
Коридор і келії прибираються кожний день. Сповідаються
ті, в кого є душевна потреба або поклик сумління. Взагалі,
сповідаються шість разів упродовж року. Свого сповідника
не маємо, змушені ходити до іншої церкви. Ігумен
щорічно проводить реколекції. На всі відпусти прибуває
вікарій Жолкевич. Він відправляє службу Божу, виголошує
проповідь, слухає людей, що прийшли сповідатись.
Ярмарки відбуваються на наступний день. Тоді
відправляється співане богослужіння з парастасом.
Масових прогулянок ми не здійснюємо. Якщо окремі
монахи мають гостей, то виходять з ними на прогулянку по
два рази впродовж дня. Монах, що виходить з монастиря
чи то на колегію, чи гуляти, чи у власних справах, повинен
повернутися у призначений час. У кухні повинен завжди
бути належний порядок. Кухар зобов’язаний готувати
смачні страви, помірковано жирні. Він не повинен без
потреби використовувати надмірну кількість дров. Години
харчування: обід о 12-й, вечеря о 18-й щодня. Кухар не має
права покидати монастир, хіба що його пошлють у справах
до міста, за продуктами. Він зобов’язаний завжди бути
охайним та тверезим.
З бігом часу духовна діяльність Добрянсько59

Хороснянського монастиря поволі, але безповоротно,
згасала. Монахи старішали, а молодого поповнення все
меншало. Шематизм (див. нижче) всечесного кліру УГКЦ
29-го (щирецького) деканату за 1918 р. повідомляє: «Давня
монастирська церква розібрана. Церковні паркани та
огорожі знищені військовими. П’ять (мабуть останні – Б.Б.)
монахів вибули з монастиря». Наведена вище інформація
дає підстави вважати, що Добрянсько-Хороснянський
монастир як духовна установа припинив свою діяльність
1918 року.
Вже кілька десятків років перед тим монастирські
орні землі були віддані в оренду великим землевласникам.
Останнім з них був у кінці ХІХ століття колятор34 дідич щирецького ключа (Хоросно, Добряни, Семенівна)
– Йосиф Степанович (похований на Хороснянському
цвинтарі).
Шематизм фонду Гронського за 1896 рік сповіщає:
«… Монастирська церква з історичними пам’ятками
залишилась без нагляду».
В документах ЦДІА м. Львів-Фонд 684. Оп.1.
Спр.2471 записано: «Монастир о.о. Василіян при церкві
Св. Онуфрія у Львові до 1912 року мав у Деревачі земельну
ділянку, що територіально належала до села Хоросно
Старе. Цю посілість купив 1912 року, господар з Хоросна
Григорій Чичкевич».
У західній частині орного масиву біля невеличкого
лісу новий власник збудував житлово-господарські будівлі,
де разом із членами своєї родини ґаздував до останніх днів
буття, тобто до 1921 року.

Поміщик, що мав право рекомендувати єпископові кандидата на посвячення в сан священика
34

Громадсько-культурне
життя хороснян
в часи австрійської
та польської окупацій
Загальні відомості
З відомих нам історичних записів, які велись тільки
латинською та польською мовами, видно що писали
акти нотарі, стверджували підписами бургомістри, а
представники договірних сторін та свідки ставили на
актах лише хрестики. Такий стан письменності тривав
упродовж XVII – першої половини ХІХ ст. Українські
школи стояли на низькому рівні, й були вони зазвичай
при церквах, де вчили дяки. Наука починалась від 7 року
життя. Уявлення про підручники дає буквар І. Федоровича
1574 р. укладений за грецьким і болгарським зразками.
Новим чинником у розвитку української освіти стали
братські школи (перша у Львові 1586 р.), перебуваючи
спочатку під сильним грецьким впливом. Перша граматика
М. Смотрицького дає деяку інформацію про методи навчання
у братській школі. Від кінця XVI століття і до тих шкіл
почали вводити латинську і польську мови, витісняючи з
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процесу навчання грецьку. Українською мовою у школах не
навчали. Деякі початки для її введення зробив П. Могила,
наказуючи вчителям у школах, щоб останні давали учням
вивчати напам’ять його український катехизис від 1645 р.
Але тоді ще не було українських граматик і букварів; єдина
граматика І. Ужевича (1645р.) залишилась у рукописах у
Франції, про яку в Україні та Білорусії не знали.
З боку греко-католиків були також спроби піднесення
освіти духовенства (постанова Собору в Кобрині 1629 про
створення духовної семінарії з навчанням латинською
і церковно-слов’янською, або тодішньою українською
мовами).
До середини XVII ст. початкова освіта (парафіяльна)
стала загальною в Україні, в т.ч. у Галичині. Як ствердив
Павло Алепський, 1654 р. серед українців у державі
Б.Хмельницького «всі або майже всі вміють читати і
знають порядок молитов і співів, навіть більшість їхніх
жінок і дочок».
Найважливішою школою для православних під
Річчю Посполитою стала монастирська школа в Гощі над
рікою Горинь, що існувала там від 1638 р.
1867 р. Відень передав владу в Галичині полякам. Того
ж року створено Крайову шкільну Раду у Львові, у складі
якої було четверо поляків і один українець. Українську мову
замінено на польську в середніх школах та в університеті.
Українську мову дозволено як викладову тільки в нижчих
класах Академічної Ґімназії у Львові. Заведено всюди
6-річне обов’язкове навчання. 1868 р. постало важливе
самоосвітне товариство «Просвіта». 1876 р. староруський
табір заснував на противагу «Просвіті» москвофільське
«Общество ім. М. Качковського». У 1869 р. зобов’язали
викладачів Львівського університету знати обидві місцеві
мови: польську і українську, але вказаний ВУЗ насправді
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залишився з польською мовою навчання.
Початкові школи мали максимум 7 класів, причому
останні три класи становили т. зв. виділові школи. В
українських селах переважали одно- або двокласні школи.
Такою була школа в селі Хоросно (див. копія свідоцтва).
1913 року 71% початкових шкіл Східної Галичини були
українськими. Незважаючи на це, 30% населення віком
понад дев’ять років було неписьменне.
1881 р. постало «Українське Товариство Педагогів»
(1889-1914), а 1910 року був заснований «Крайовий
Шкільний Союз» на чолі з М. Грушевським і І. Кивелюком.
Ці організації створювали українські приватні школи.
Напередодні першої світової війни було у Східній Галичині
16 приватних початкових шкіл і 13 середніх.
Під час російської окупації Галичини 1914-1915 рр.
українські школи закрито.
У Галичині за ЗУНР шкільництво належало до
компетенції Державного Секретаріату Освіти (держ.
секретар Освіти Барвінський) і повітових шкільних рад.
Частину польських шкіл у містах українізовано. Приватні
українські школи націоналізовано. Діяло 30 середніх
шкіл (20 гімназій, 3 професійні школи, 7 учительських
семінарій).

Українські землі під Польщею,
1919-1939 р.р.
До окупації Галичини Польщею у 1919 р. була
розвинена мережа українського шкільництва (близько 2500
початкових шкіл і майже 500 на північно-західних землях,
захоплених тоді ж поляками. Про середні школи у Західній
Україні – див. далі. Спочатку поляки користувались у
Галичині системою австрійського шкільництва, але від
1921 р. зрівняли її з польською. Від 1932 р. продовжено
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обов’язкове навчання до 7 років. Українські землі мали
нижчий від загально-польського відсоток початкових шкіл
вищого рівня (7 класних) – 13,5 % у Галичині, 8,5 % у
північно-західних землях, проти 16 % у цілій Польщі. У
Галичині переважали найнижчі 4-класові школи.
1924 польський міністр освіти С. Ґрабовський
заініціював закон про утраквізм (двомовність), тобто
переведення українських шкіл на українсько-польську
мови. У названому законі була також стаття про
референдум батьків щодо вибору між українською і
польською мовами. На північно-західних українських
землях навчання українською мовою було повністю заборонене. Результатом тих заходів було різке зменшення
кількості українських шкіл у Галичині від 2426 у
1921-22 рр. до 352 у 1937 – 39 рр. Загалом в кінці
30-их рр. тільки 7 % українців навчались у чистоукраїнських школах.
Більшість українських середніх шкіл були
приватними. Державними були тільки українські гімназії,
успадковані від Австрії (але і з них закрито тернопільську).
Була тільки одна державна українська професійна школа
(рільничий ліцей у Чернелиці).
Боротьбу за українську школу проводило Українське
Педагогічне Товариство, 1926 р. перейменоване на
товариство «Рідна Школа». Польська влада не дозволила
поширити його діяльність поза Галичину. Воно фінансувало
школи, гуртожитки і від 1932 видавало журнал «Рідна
Школа». Завдяки його зусиллям зросла кількість і якість
українських приватних шкіл.
У позашкільній освіті чільне місце в Галичині
займала «Просвіта» (1935 р. – 3075 читалень). На
території Івано-Франківщини діяло греко-католицьке
освітне товариство «Скала». Натомість «Общество ім.
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Качковського» занепадало. На Волині і Поліссі поляки
делегалізували «Просвіту» упродовж 1928-32 рр. На
Холмщині і Підляшші діяло освітнє товариство «Рідна
Хата», але 1930 р. було ліквідоване польською владою.

Система освіти в селі Хоросно
до 1939 року
Хоросно не було екзотичним острівцем на тлі
освітньої системи, що діяла на всій території української
Галичини. До третьої чверті XIX ст. тут існувала з
певними перервами початкова школа при церкві, т. зв.
«дяківка», де діти навчалися, в основному, писати, читати і
рахувати. Одначе в кінці другої половини XIX ст. на основі
урядових декретів церковні школи Східної Галичини
почали перетворюватись у народні освітні установи.
Перший архівний документ, який засвідчує заходи щодо
реорганізації хороснянської школи, датований 26 лютим
1874 р. під числом 475435 (мова польська – Б.Б.). Він
складається з двох частин: протоколу та заяви Високій
крайовій шкільній Раді. Нижче цитуємо два названі
документи в українському перекладі.
Протокол
Складений делегатом окружної позаміської
шкільної Ради у справі реорганізації школи
в селі Хоросно Старе.
За дорученням окружної шкільної Ради від 6
грудня 1873 р. мною досліджено питання можливості
реорганізації школи села Хоросно. Для вирішення тієї
проблеми я запросив місцевих довірених осіб, тобто:
Володимира Дибінського – місцевого адміністратора та
місцевого рільника Григорія Чорнія.
Делегат, що підписався, вносить пропозицію, щоб
35
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дану школу визнати як філіальну, приєднавши її до
Добрян – села віддаленого від Хоросно Старе на ¼ милі
(~ 2,1 км. – Б.Б.), тому що село Семенівна розташоване
від с. Хоросно Старе на відстані ¾ милі (~ 6,4 км. – Б. Б.)
Дотації, що призначаються для філіальної школи
такі: 1. Від місцевих мешканців – 84 зллотих (це дуже
мала сума).
2. Ґміна тепер вже не сплачує 20 % від безпосереднього
річного податку. В даний момент вона повинна платити
тільки 12 % від річного податку, тобто для потреб школи
(390 х 0,12) 46,80 злотих. Насправді вона платить 81
злотих, тобто майже два рази більше від обов’язкової
суми. Фільварок мав би платити 4 зл. річно. Таким чином,
ціла місцева дотація дорівнювала б: 84 + 4 + 46,80 = 134,80
злотих річно, тому доповнення від крайового б’юджету
для потреб філіальної школи повинно бути не менше 164
зл. Для такої школи найбільш раціональна кількість учнів
становить 60-70. Одначе упродовж навчального 1871/72
рр. в селі Хоросно виявили бажання вчитись тільки 37
дітей.
На цьому протокол закінчено.
Хоросно Старе, 26 лютого 1874 р.
Делегат від окружної шкільної Ради
Юзеф Сєкановіч
Довірені особи:
Бєлінський Володимир (підпис)
Чорній Гринько (хрестик)
Данилів Кость (хрестик)36 Гайдучок Василь (підпис)
Вище наведений протокол окружна шкільна Рада
спрямувала Крайовій шкільній Раді супровідним листом
такого змісту:

36
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Прадід автора тексту

«Документ № 4754 –
Високій Крайовій шкільній Раді!
З долученням протоколу про реорганізацію школи
в селі Хоросно Старе, просимо визнати дану школу як
філіальну з річною дотацією 250 злотих, а також дозволити
оголосити конкурс на посаду вчителя.
Голова окружної, позаміської
шкільної Ради – підпис не чіткий
Львів, 11 травня 1874 року»
На прохання окружної шкільної Ради Крайова
шкільна Рада дає таку відповідь:
«На документ № 4754
від 11 травня 1874 р.
Крайова шкільна Рада повідомляє:
На підставі шкільних законів, прийнятих 2 травня
1873 р. у справі стосовно народної школи в селі Хоросно
Старе, повідомляємо.
І Народну школу в с. Хоросно Старе визнати
як філіальну, яку приєднати до штатної школи в селі
Семенівка.
ІІ Ґміна Хоросно Старе, а також належний їй
фільварок повинні спільно фінансово утримувати школу
в с. Хоросно Старе.
Референт Крайової шкільної Ради – Іван Бодаковський,
Львів, 26 липня 1874 р.
Одначе постанова Крайової шкільної Ради від
26.07.1874 р. не влаштовувала хороснян. Попри чисельні
бюрократичні перепони мешканці села прикладали
немало зусиль для того, щоб у Хоросні була своя державна
школа, яка б постійно і безперешкодно забезпечувалась
безпосередньо коштами з державного бюджету. У зв’язку
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з тим за ініціативою хороснян окружна шкільна Рада
спрямувала до Крайової шкільної Ради звіт такого змісту:
«Високій крайовій шкільній Раді!
Звіт місцевої шкільної Ради в Хоросні Старім
надсилається Високій Крайовій шкільній Раді про
наступне: Незважаючи на двократне оголошення
конкурсу на посаду вчителя, ніхто не зголосився зайняти
це вакантне місце, внаслідок чого упродовж двох років
школа не діяла. 1877 окружна шкільна рада довірила
її тамтешньому греко-католицькому адміністратору
парафії, який тимчасово виконував обов’язки вчителя,
з посвятою і з вельми позитивними наслідками, але в
даний момент відмовився продовжувати цю працю. Тому,
якщо не знайдеться особа для заповнення вакансії, школа
знову не буде чинною. Беручи до уваги сказане, просимо
Високу Крайову Раду надати хороснянській школі статус
державної, а не філіальної від 1 вересня поточного року,
тим самим скасувати Ваше рішення від 26 липня 1874
року».
Радник Крайової шкільної Ради
(Підпис не чіткий)
Львів, 1 вересня 1878 р.
Одначе на дане звернення Крайова шкільна Рада
не дала позитивної відповіді. У документі № 27290 від
24 квітня 1894 Рада серед іншого зазначає, що існуюча
в с. Хоросно Старе однокласова народна школа повинна
підтримуватись фінансово ґміною Хоросно Старе та
фільварком у цьому ж селі. Частки видатків мають
бути: гміна – 65 %; фільварок – 35 %. Щойно 1909 року
в документі за № 9079 від 13 лютого 1909 р. Крайова
шкільна Рада повідомляє, що з того дня хороснянській
школі надається статус державної з постійною договірною
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ставкою з держбюджету 362 корон річно.37
Таким чином, хороснянам довелось довго чекати
на задоволення їхнього прохання від 1.09.1878р. Це
пояснюється тим, що у вищих ешелонах тодішньої
австрійської влади у Східній Галичині домінував
польський елемент, котрий неприхильно ставився до
потреб українського населення.
Про загальний стан освіти в українській Галичині,
в т.ч. у Хоросні Старім, розповідалось вище. Тепер
постараємося доповнити цю інформацію даними з
подальших років 1919-1939. Маючи більший відсоток
освічених людей у рідному середовищі, українці почали
вирішувати освітні проблеми самотужки. Вже 1926 року
Українське Педагогічне Товариство, перейменоване на
товариство “Рідна Школа”, доклало чимало зусиль, щоб
зросла кількість і покращилась якість чисто українських
шкіл. Отже, на початку двадцятих років ХХ ст. під
польською займанщиною існувала на території української
Галичини подвійна система початкової та середньої
освіти: загальнодержавна і українська – «Рідна школа»,
що утримувалась на кошти, нагромаджені з внесків членів
цієї організації.
Навчання у початковій школі тривало 7 років. У
цей час школи поділялись на 3 категорії: одно-, двота шестикласові, а рівень школи визначався кількістю
предметів, які викладалися.
Хороснянам доля сприяла в тому, що від 1924 до
1933 рр. учителями їхньої школи було подружжя Рудольф
і Марія Гаврихи. Вони, дотримуючись правил навчання,
нав’язаних чужою владою, доклали чимало зусиль, щоб
подати учням знання в обстановці рідної атмосфери
при гармонійному духовному зв’язку учитель-учень. Це
збуджувало максимальну пізнавальну активність у дітей
37
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і тим самим сприяло ефективному засвоєнню знань.
Під час учителювання пп. Гаврихів хороснянська школа
піднялась до рівня двокласової загальної народної школи,
у якій процес навчання тривав 7 років, тобто: 1-й клас +
2-й + 3-й (два роки) + 4 (три роки). Упродовж третього
і четвертого класів вивчались такі предмети: польська
мова; українська мова (у свідоцтві – język ruski); релігія;
арифметика та геометрія; природа; географія; креслення;
ручна праця; спів; фізкультура. Після навчального 1933/34
року учителі Гаврихи переселились до м. Львова, а їх
посаду зайняла прислана владою п.Софія Паньчишинувна
польського походження. Відносини з учнями змінились на
гірше. Нова учителька намагалась, крім основних своїх
педагогічних обов’язків, прищепити учням лояльність до
діючого державного устрою та до всього, що польське.
Авторові цього тексту довелось пережити неприємний
докір від нової учительки. Вона в день смерті Пілсудського,
фактичного диктатора, звернувшись до мене, злісно
вигукнула: «Czemu ty bękarcie nie placzesz, przeciez nasz
dziadzio umarl!»38 Я з покорою прийняв цей грізний закид,
але сльози з моїх очей чомусь все одно не покотились. З
кінцем тридцятих років польська влада, якби відчуваючи
свій кінець, посилила наступ на українство, вживаючи
всі засоби тиску на нього. Український народ, одначе, не
підняв руки вгору. Він адекватно оборонявся, бо знав, що
хто не обороняється, той гине.
Всі недоліки державного офіційного навчання, що не
сприяли духовному зросту та формуванню національної
самосвідомості українського населення, були враховані
і виправлені в чисто українських навчальних закладах,
в системі “Рідної школи”. Мережа цих шкіл інтенсивно
поширювалась по всій території Галичини, а навчання у цій
галузі не допустило до згасання національної ідентичності
38
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«Чому ти виродку не плачеш, адже ж вмер наш дідусь!»

в українському середовищі. Весь цей процес відбувався,
очевидно, в рамках загально прийнятих юридичних норм.
У круговерті тих змагань не пасло задніх і село
Хоросно. 25 серпня 1933р. активісти села скерували до
Головної Управи “Рідної Школи” у Львові таку заяву:
«Ми, що підписались, повнолітні громадяни села
Хоросно Старе, постановили заснувати у нашій місцевості
відділ Товариства “Рідна Школа” під назвою “Кружок
Рідної Школи ім. Лесі Українки в Хоросні Старому”.
Просимо дати на це згоду. Одночасно вступаємо
в коло членів Р.Ш. і долучаємо список осіб, що вклали
внески на цілі тієї організації».
Додаток.
Члени – засновники К.Р.Ш. в с. Хоросно Старе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

39

Прізвище, ім’я
Сума чл. внеску (злотих)
Буць Іван ......................................1,00
Дзьоба Василь ............................0,50
Змий Дмитро ...............................1,00
Камінський Андрій .....................1,00
Кравчук Микита .................................
Левандович Онуфрій ..................0,50
Лепак Степан ...............................0,50
о. Міндюк Володимир ................2,00
Матвіїв Захарій ..................................
Панчишин Михайло ..........................
Хомин Григорій ..................................
Чичкевич Борис..................................
Чичкевич Василь.........................1,00
Чичкевич Михайло .....................1,00
Ярем Антін .........................................
Хоросно Старе, дня 25 серпня 1933 р.39
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На подану заяву хороснян Повітовий союз кружків
Рідної Школи у Львові дав таку відповідь:
«У Львові 19.09.1933 р.
Шановному Кружку Рідної Школи ім. Л. Українки –
на руки Голові о. Володимиру Міндюку в Хоросні Старім,
пошта Щирець.
На загальних Зборах Вашого Кружка Р.Ш. дня 3
вересня 1933 р. вибрано Старшину і Контрольну Комісію,
склад яких приймаємо до відома, а саме:
Старшина Кружка:
Голова: о. Володимир Міндюк;
Заступник: Змий Дмитро;
Секретар: Левандович Онуфрій;
Скарбник: Хомин Григорій;
Бібліотекар: Матвіїв Захарій;
Господар: Дзьоба Василь;
Члени старшини: Лепак Степан; Панчишин Михайло;
Заступники: Чичкевич Михайло, Камінський Андрій.
Контрольна Комісія.
Члени: Буць Іван.
Чичкевич Василь
Кравчук Микита
Заступники членів комісії:
Ярем Антін;
Чичкевич Борис
Кружок приміщений у будинку читальні “Просвіта”.
За Раду Повітового Союзу Кружків Р.Ш. у Львові –
Микола Ластовецький
(Печатка – підпис)».
До акту про вибране керівництво в с. Хоросно Старе
Рада повітового Союзу Кружків Р.Ш. у Львові долучає
звернення такого змісту:
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«На шляху нашого національного відродження
появилась нова оборонна станиця, тобто Кружок
Рідної Школи в с. Хоросно Старе.
У боротьбі за життя нації мусимо починати
від самих основ, тобто від оборони нашого
молодого покоління перед лицем денаціоналізації,
шляхом доцільного виховання його та навчання.
Бо ж зрозуміло, що коли зуміємо забезпечити для
нації молоде покоління, коли воно буде перейняте її
традиціями та ідеалами, то і майбутнє нації буде
забезпечене. Це найважливіші завдання сучасності,
які український загал доручив організації “Рідна
Школа”.
Виконуючи
ті
завдання,
товариство
“Рідна Школа” (далі РШ), підтримує морально
і матеріально свої школи: всенародні гімназії,
учительські семінарії, торгівельні установи,
дитячі садки, гуртожитки (бурси), влаштовує
фахові курси, зразкові ремісничі цехи і т.ін., в яких
гуртуються тисячі українських дітей та молоді.
Утримання тих шкіл та інституцій коштує
величезні суми грошей. Всі ці навчально-виховні
установи крім належного виховання та навчання
дадуть українському молодому поколінню готовий
хліб у руки. Від діяльності РШ на місцях та співпраці
цілого українського громадянства залежить, коли
і як РШ зможе ці необхідні завдання втілити в
життя.
Крім того, з огляду на практики шкільної
влади в державному та приватному шкільництві
на українських землях під Польщею, РШ здійснює
юридичні консультації (у м. Львові, вул. Словацького,
14), обороняє шкільництво та учительський
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склад. Все зв’язано з великими коштами, котрі
мусить компенсувати наш загал. Особливу увагу
треба звернути на співпрацю з іншими місцевими
організаціями («Просвіта», «Кооператива») та
товариствами (Луч, Сокіл та ін.). Для достеменного
вивчення обов’язків Старшини і Контрольної
Комісії, а також членів Вашого Кружка надсилаємо
Вам інструкцію: «Завдання сільських Кружків».
На спільному засіданні Старшини та членів
Контрольної Комісії слід прочитати цю інструкцію
та завести у Кружку належне діловодство і
відповідно до обстановки постаратись крок за
кроком втілювати в життя прийняті постанови.
Зокрема необхідно придбати членську і касову
книжки. Кружок повинен мати на увазі, що тільки
завдяки його творчій праці РШ здобуде моральну,
а отже і матеріальну підтримку широких мас
українського громадянства.
Членський внесок встановлений на цей
(1933) рік дорівнює 2 злотих від кожного члена.
Незаможним його можна розкласти на частини
й знизити до одного злотого річно. На кожний
внесок необхідно видати вкладнику посвідчення
або дати йому можливість поставити підпис на
загальній відомості. Бо бездоганно організоване
касове діловодство – це запорука довір’я. Половину
внесених коштів Кружок має право залишити для
власних потреб, а другу переслати Головній управі
РШ на адресу: м. Львів, вул. Словацького, 14.
До членства слід приєднувати всіх: і старших
громадян, котрі повинні давати позитивний приклад
молодшим, і жіноцтво, якому належить зробити
для дітвори і для РШ все те, чого вимагає потреба
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Нації, потреба нинішньої хвилі. Також молодь
мусить брати участь у працях Кружка. Для цього
треба організувати окрему секцію, або як сказано
в статуті, комісію. Завдання Старшини Вашого
Кружка: постійною, обдуманою на засіданнях працею
втілити в життя все те, що подано в долучених
інструкціях. Особливу увагу треба звернути на
інструкцію: «Завдання Сільських Кружків», яка
повинна стати для Старшини Кружка тривким
дороговказом у праці. Крім того, Головне управління
буде висилати Кружкам додаткові інструкції, або
безпосередньо їм, або через їхній Повітовий Кружок,
з котрим усі Кружки повинні підтримувати тісний
зв’язок.
Окремо кладемо на Старшину обов’язок:
весь час повідомляйте Ваш Повітовий Кружок та
Головну Управу про те, що робить Кружок та що
вже зроблено з того, про що вказано в інструкціях
чи окремих обіжниках.
Діяльність сільських Кружків продумана
і запланована не на один місяць чи рік. Вона
принесе відчутні позитивні результати щойно в
майбутньому. Від справно налагодженої діяльності
усіх Кружків залежатиме сила і ріст тієї будівлі,
яку собі український народ збудує у системі Рідної
Школи. Без ретельно працюючих Кружків не буде
Рідної Школи, а без неї не буде свідомої молоді, яка
вестиме справу нашого Відродження. Уповаємо на
Вашу громадянську совість і бажаємо позитивних
успіхів у Вашій праці».
Головна Управа Рідної Школи.
Голова (підпис)
Секретар (підпис)
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Додаток:
1. Правильник «Завдання сільських Кружків»
2. Чеки на пересилку членських внесків.
Львів, 19.09.1933 р.
Не залишався осторонь від тієї всенародної справи присілок села Хоросно Старе – Деревач. Архівні документи40 подають наступну інформацію: 29.11.1933р.
у присілку Деревач вибрані до Кружка Рідної Школи в
складі Старшини такі особи:
Голова – Мікльош Павло;
Заступник – Медвідь Йосиф;
Секретар – Деревацький Володимир;
Скарбник – Книш Григорій;
Бібліотекар – Деревацький Ілько.
Члени Старшини – Ковальчук Іван, Книш Іван.
Заступники членів Старшини – Деревацька Марія,
Буць Катерина, Буць Іван.
До складу Контрольної Комісії вибрані: Деревацький
Теодор, Буць Василь, Гудзнар Юліян.
Заступники – Курилас Варвара, Медвідь Марія.
Прийняло до відома Головне Управління Рідної
Школи 22.02.1934 р.
Щороку на адресу Головної Управи Рідної Школи
хороснянський Кружок надсилав звіт про свою діяльність.
Наведемо деякі приклади.
Звіт про діяльність Кружка РШ ім.. Лесі Українки,
Хоросно Старе, повіт Львів, пошта – Щирець.
І Організаційні справи.
Питання:
Відповіді:
1. Рішення Воєводства, котрим прийнято статут Кружка
Львівського.
40
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ЦДІАУ: Фонд 206, Опис 1, Справа 2570.

2. Дата Загальних Зборів, які
вибрали теперішню Старшину
й Контрольну Комісію .............18 листопада 1934 р.
3. Скільки було спільних нарад:
а) Старшини .............................................................4
б) інформативних ......................................................1
в) ширших сходин .....................................................1
4. Загальна кількість членів:
а) чоловічої статі ..................................................... 34
б) жіночої статі .......................................................... 5
5. Скільки членів Кружка вклали внески?
а) повні внески ................................................ 15 осіб
б) часткові внески ......................................... 3 особи
в) на яку загальну суму .......................... 17 зл. 25 гр.
6. Яку суму внесків передано
Головній Управі у Львові? ....................... 8 зл. 50 гр.
7. Адміністративні видатки Кружка:
а) оплата за приміщення
та обслугу………………………. ..............................б) оплата за опалення і світло ...................................в) видатки на канцтовари ......................... 6 зл. 37 гр.
ІІ Освітньо-виховні справи.
8. Заходи:
а) концерти ............................................................... 1
б) фестини41 ............................................................... 1
в) який загальний прибуток з тих
заходів упродовж 1934 р. ..............77 зл.68 гр.
IIІ Шкільні справи.
В цьому розділі дають відповіді на запитання ті
Кружки РШ, які утримують школи системи РШ, або
гуртожитки РШ На жодні запитання даного розділу
хороснянський Кружок РШ відповіді не дав.
41

Народна забава просто неба.
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IV Касовий стан Кружка РШ.
Прибутки:
1. Членські внески ....................................17 зл. 25 гр.
2. Збір коштів Кружком у своїй громаді .45 зл. 70 гр.
3. Збір коштів Кружком з інших громад117 зл. 33 гр.
4. Інші прибутки........................................77 зл. 96 гр.
Разом: ..................................................... 257 зл. 96 гр.
Видатки:
1. Головній Управі РШ ................................8 зл.50 гр.
2. Колядникам. ......................................... 45 зл. 70 гр.
3. На купівлю писанок..............................11 зл. 35 гр.
Загальні видатки:
а) на школи ....................................................................
б) на дитячі садки ...................................183 зл. 66 гр.
в) на купівлю канцтоварів ......................... 6 зл. 37 гр.
Разом: ..................................................... 255 зл. 58 гр.
Різниця (прибутки – видатки):
257,96 – 255,58 = 2,38 зл.
Остача (2 зл. 38 гр.) як кінцева готівка Кружка
залишається в його касі.
Голова – о. Іван Дорик (підпис)
Секретар – Онуфрій Левандович – (підпис)
Хоросно Старе – 28.11.1934 р.
Активні мешканці села Хоросно використовували ще
одне джерело для підтримки належного інтелектуального
рівня хороснян. Як подає шематизм кліру УГКЦ за
1902 рік, вже тоді в нашому селі працювала читальня
«Просвіти». У списку книжок читальні домінували художні
твори українських та видатних іноземних класиків, книги
на історичні теми, а також видання, що стосувались
сільськогосподарської діяльності. Найбільша кількість
читачів спостерігалась пізньої осені, взимку та навесні, коли
селяни не працювали на полі. Це не дивно, бо основним
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обов’язком мешканців села була праця для забезпечення
родини повсякденним харчуванням. Утішно, що значна
частина хороснян зуміла гармонійно поєднати працю
фізичну з працею духовною. Очевидно, що в духовній
ділянці життя сільської спільноти основну роль відігравали
священики, хоч кожний з них на свій розсуд. До найбільш
активних душпастирів нашого села слід віднести о.Ореста
Коновальця42, котрий очолював нашу парафію від 1889 до
1896 рр. та о.Івана Дорика (1935-1944 рр.). За ініціативою
пароха о.Ореста Коновальця та при його активній допомозі
була збудована нова дерев’яна церква в нашому селі, що
проіснувала до 1999 року.
Парох о.Іван Дорик активно працював у двох
напрямках: сугубо церковному та світському. Очолюючи
Кружок Рідної Школи, він також організував і був
провідником гуртка «Католицька українська Молодь»
(КаУМ). Основна частина цього гуртка – це діти
дошкільного віку. Отець І. Дорик у доступній для підлітків
формі прищеплював їм любов до рідної землі, пошану
до предків та стимулював їхнє прагнення до знань у
майбутньому.
Хороснянське жіноцтво середнього віку об’єдналось
у гуртку «Марійське Товариство», котре у вільний від
роботи час теж займалось виховними справами серед
молоді, а також вишиванням на полотнах ікон і інших
речей для оздоблення церковних приміщень.

Спортивні заходи в с. Хоросно
Упродовж тридцятих років ХХ століття в селі
існували спортивно-туристичні організації – «Луг» та
«Сокіл». Першу з них заснував у 1925 р. Роман Дашкевич
(1892-1975) - громадський, політичний і військовий діяч,
генерал-жорунжий Армії УНР, організатор «Січей» і УСС
42

Стрийко Евгена Коновальця
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та корпусу січових Стрільців у Києві (1917 р.). Після І
світової та польсько-української війни (1918-1919 рр.)
працював адвокатом у Львові. Крім того, був редактором
видань організації «Луг».
Хороснянський відділ «Лугу» довший час очолював
Володимир Билень, котрий в той же час студіював у
Львові, а згодом там же одружився і постійно проживав.
До села приїжджав час від часу, здійснюючи керівництво
довіреною йому організацією. В нашому селі це була
тільки легкоатлетична секція, яка організовувала різні
змагання. Також вивчала чисельні вправи на спортивному
коні. На з’їзді «Християнської Молоді», який відбувся у
Львові 1933 року, серед інших виступали спортивні гуртки
«Лугу». Серед них були і хоросняни. Слід підкреслити,
що цей масовий захід (близько ста тисяч учасників)
інспектував митрополит Андрей Шептицький, який,
проїжджаючи автомобілем, благословляв присутніх на
цьому злеті. Автор цих рядків теж був там присутній у
ролі глядача.
Другу організацію – «Сокіл» – в межах цілої Галичини
організував Іван Боберський (1873-1947 рр.), член Бойової
управи і Секретаріату військових справ ЗУНР. Редагував
«Вісті з Запоріжжя» (1910-1914 рр.). Написав ряд підручників
з фізичного виховання. «Сокіл» – це виховавча фізкультурна
організація з початковим вивченням бойової тактики. У селі
Хоросно її очолював від 1936 до 1939 р. Іван Мазур.
Читача може зацікавити запитання: «Коли ж
мешканці села виконували свої прямі обов’язки на полі
чи на об’єктах господарського комплексу?» На такий
логічний запит є проста відповідь:
по-перше, членами перелічених організацій була
тільки певна частина активних хороснян, котрі були
фізично здорові і патріотично налаштовані;
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по-друге, вони брали участь в організаційних заходах
у вільний від господарських обов’язків час.
Підсумовуючи сказане, бачимо що, раціональне
поєднання щоденної праці з участю в організаціях
стимулювало гармонійний розвиток молоді і гарантувало
беззаперечну наступність генерацій. Покоління тих часів
не знало, що таке алкоголізм, наркоманія та інші вади
сучасності. На весільних бенкетах за участю 60-ти гостей
на стіл подавали три півлітрові пляшки горілки, а на
подвір’ї молодого чи молодої 25-ти літрову бочку пива
(це влітку), і не більше. Читач має можливість порівняти
названу дозу спиртного з тим, що у таких випадках
подається на стіл нині, на початку ХХІ століття. То куди ж
ми котимось і чи оминути нам деградації гомо сапієнс?!43
Про систему навчання упродовж післявоєнних років –
читай далі.

43

лат. Людина розумна

Село Хоросно
у часи світових воєн
Українська Голгофа
Мешканці села Хоросно були і є маленькою часткою
народу, котрий упродовж більше тисячі років заселював
територію, що згодом стала державним утворенням
під назвою Русь-Україна. Хоросняни ділили з усім
населенням сучасної етнічної території України добро і
злигодні багатовікового буття. Історично склалося так, що
українці заселяли землі, де перманентно зіштовхувались
інтереси Европи та Азії. Після п’ятсотлітньої розбудови
власної держави Русь-Україна, знекровлена нашестям
татаро-монгольської орди на чолі з Батиєм, ослаблена
міжусобицями власних князів, втратила свою незалежність
і опинилася під владою тих чи інших завойовників на довгі
6 століть. З точки зору шкоди, якої завдали нам окупанти,
(а їх у часи нашої бездержавності було вісім), вони можуть
бути поділені на дві групи. Перша - це ті, що завоювавши
нашу землю, здійснювали жорстоку експлуатацію нашого
народу з метою нагромадження власних матеріальних
благ та мілітарної потуги. До них слід віднести: монголотатар, литовців, австрійців, турків і румунів. До другої
належать ті завойовники, які, крім нещадної експлуатації
нашого народу, ставили собі за мету назавжди змести
з історичної сцени українців як націю. Це: поляки,
москвини та угорці. Із трьох перелічених заброд, менш
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небезпечними були для нас поляки і угорці, не тільки тому,
що володіли відносно малими власними територіями, але
і тому, що їх асиміляторські прагнення не були вельми
насильницькими. Адже західні українці, особливо
галичани, будучи під пануванням польського режиму
впродовж 443 років, зберегли національну ідентичність,
а в умовах угорського режиму впродовж понад 900 років
закарпатські українці, хоч не всі, але зберегли мову і звичаї
своїх далеких предків. Одначе наш північно-східний сусід
заслуговує в тому аспекті на ширшу характеристику. Його
стратегічною метою було зліквідувати нашу ідентичність,
щоб створити для себе умови для безперешкодного і
вічного панування на нашій землі. Для здійснення цього
задуму був (і продовжує бути) використаний весь арсенал
заходів. Основні з них:
а) мілітарне загарбання нашої території;
б) колонізація українських етнічних земель російським елементом;
в) закріплення на вищих урядових посадах людей із
числа російських зайд або малоросів;
г) переведення документації діловодства на російську мову;
д) депортація у Сибір національно-свідомих українців,
особливо представників інтелігенції;
е) нищення, в основному шляхом спалювання,
історичних документів, а також архітектурних
самобутніх споруд (дерев’яних церков УГКЦ);
є) потаємне вбивство впливових людей українського
народу.
У великих масштабах здійснювала цей злочин
російсько-більшовицька імперія руками каральнотерористичної політичної поліції під криптонімом –
Чека, ГПУ, НКВД, МВД та КГБ (азіатський варіант
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гітлерівського Gestapo).
ж) насильницька асиміляція корінного населення
України;
з) а в умовах сучасної української держави до всіх
вищезгаданих засобів додався і економічний:
скуповування багатими росіянами
за безцінь
промислових стратегічних об’єктів в Україні.
До сказаного слід додати: наприкінці XVIII ст. три
європейські держави: Росія, Німеччина і Австрія, здійснили
перше розчленування Польщі. Галичина, а незабаром і
Буковина опинились під владою Австрії. Росія, котра весь
час прагнула загарбати під своє панування всі українські
землі, вельми неохоче погодилась відпустити цю територію
на користь Австрії, і російські війська покинули Галичину
тільки під тиском австрійських окупаційних військ.
Тут доречно згадати, як Ленін пояснював загарбницькі
прагнення Росії щодо Галичини під час Першої світової
війни: «Россия воюет за Галицию, владеть которой ей надо
в особенности для удушения украинского народа (кроме
Галиции у этого народа нет и быть не может уголка свободы,
сравнительной конечно).» Далі Ленін, розкриваючи плани
російських імперіалістів, продовжує: «Германия “нам”
(Росії - Б.Б.) даст ... наверное восточную Галицию - это
“нам” особенно важно дабы удушить украинское движение,
движение многомиллионного, исторически еще доныне
спавшего народа, к свободе и к родному языку...»44
Одначе, правдою є те, що Ленін був «приятелем»
українства до того часу, поки сам не «сів» на вчорашний
царський трон. Будучи керманичем російської імперії
під маскою «СССР», він тричі посилав Червону Армію в
Україну для ліквідації УНР. Результат його політики нам
відомий.
44
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Особливе місце в житті українського народу відіграв
дев’ятий її сусід – Кримське Ханство, васал Туреччини.
Кримські татари своїми набігами спустошували окремі
райони України впродовж 300 років (1482-1782). При
кожному раптовому нападі забирали, крім майна, полонян
для продажу їх на людських ринках. Такі їхні дії негативно
впливали на демографічну ситуацію в Україні, але народ
суттєво не зменшувався, він відновлювався чисельно
внаслідок природнього приросту та іміграції. Історик
О. Я. Ефименко (уроджена Ставровская) у своїй праці
«История украинского народа» серед іншого пише: “Дело
украинского народа оказалось брошенным на произвол
стихии, игрушкою то слепых и бессознательных, то
сознательно враждебных сил.
Сознательно – враждебными силами были, конечно,
те соседние государственные организмы, которые
стремились к Украине как к привлекательной добыче. На
первом плане – Польша и Москва, затем – Крым и позже
– Турция ... Но татары были только бедствием (стихійним
лихом); не простым бедствием, а источником безысходной,
терзающей край смуты, было для Украины соперничество
Московского и Польского государств.”45
Наведена вище порівняльна характеристика історичних
окупантів України переконливо доводить, що на долю
нашого народу постійно впливав зовнішній фактор. Мусимо
констатувати, що він був чинником визначальним. Але не
можна забувати, що на тлі несприятливих для нас історичних
подій, український народ, особливо галичани, котрі в умовах
австрійського панування мали більші можливості зберігати і
розвивати власну етнонаціональну ідентичність і політичну
свободу, не завжди діяли адекватно. Перешкодою для
розвитку позитивних взаємних стосунків в українському
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середовищі була дуже низька національно-державницька
свідомість галицьких українців як бездержавної спільноти.
Це невтішне для нас явище підсилювалось поляками, що
проживали на території Галичини або компактними групами,
або дисперсно серед українців. Крім того, за ініціативою
політичних кіл Москви, у Галичині була створена партія,
яка заперечувала окремішність українського народу і
орієнтувалась на Москву. У народі її називали москвофілами.
Між ними і українськими патріотами - народовцями в
кінці другої половини ХІХ і на початку ХХ ст. розгорілось
політичне протистояння, що було на руку нашим ворогам і на
шкоду українському народові загалом. Такий стан речей був
відчутним гальмом на шляху до культурного і економічного
розвитку галицьких українців. На наше щастя, у той самий
час на історичній сцені появились майже в одночасі такі
титани думки як Іван Франко, Михайло Грушевський та
Андрій Шептицький. Вони своїм незвичайним інтелектом
та невтомною працею зуміли підняти національнодержавницьку свідомість галичан до небувалого рівня, а
впливи польського елементу і москвофілів на українське
населення обмежити до мінімуму. Наявність трьох згаданих
вище постатей стала цілою епохою в історії всієї України.
Одна за одною виникали громадсько-політичні організації,
в т.ч. – парамілітарні (“Сокіл”, “Луг” та ін.), які згодом стали
ядром УСС і УГА. Вони відіграли вагому роль у визвольних
змаганнях українського народу на початку ХХ століття в
рамках усієї України.
Тож історію будь-якого населеного пункту нашої
Батьківщини необхідно розглядати в контексті тих
історичних процесів і подій, які спричинилися до
формування і розбудови української держави у тому
вигляді, в якому маємо її нині. І маленькою цеглинкою
цієї потужної, але ще не зовсім завершеної будівлі, стало
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моє рідне село Хоросно. Це земля чесних і працьовитих
людей, багато з яких віддали своє життя у боротьбі за волю
України, закарбувавши свої імена на скрижалях історії
нашого народу.

І Світова війна – коротко про загальне
Перша світова війна 1914-1918 рр., також відома як
Велика війна (англ. The Great War, фр. La Grande guerre),
була глобальним воєнним конфліктом, який охопив, перш
за все, Европу і мав вирішальний вплив на всю історію 20го століття. Загострення суперечностей між найбільшими
імперіалістичними державами втягнуло народи світу в
затяжну і криваву війну, яка забрала життя 9 млн. людей.
Безпосереднім приводом вибуху війни було вбивство
ерцгерцога Франца Фердинанда – наступника австроугорського трону, здійснене в м. Сараєво (Боснія) 28
червня 1914 р.
Австро-Угорщина використала це як привід, щоб
зайнятись сербським питанням. Німеччина підтримала
дії Австрії. 23 липня був виставлений ультиматум Сербії,
радикальні вимоги якого Сербія не могла виконати. Отож,
28 липня 1914 р. Австро-Угорщина оголосила війну Сербії.
1 серпня Німеччина оголосила війну Росії.
3 серпня Німеччина оголосила війну Франції.
4 серпня Англія оголосила війну Німеччині.
5 серпня Австро-Угорщина оголосила війну Росії.
12 серпня Англія і Франція оголосили війну АвстроУгорщині.
23 серпня Японія оголосила війну Німеччині.
Таким чином, 5 зі 6-ти европейських Великих держав
знаходились у найбільшому континентальному конфлікті,
починаючи з часів Наполеонівських воєн.
В результаті після запеклого збройного протистояння
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сили Антанти на чолі з Францією, Великобританією, Росією
і з 1917 р. Сполученими Штатами Америки перемогли
держави Четверного Союзу (також відомі як Центральні
Держави), до яких увійшли Німеччина, Австро-Угорщина
й Османська імперія. Італія приєдналася до Антанти 1915 р.
Війна спричинила розпад чотирьох імперій: австроугорської, німецької, османської і російської.

Наслідки війни
Жовтень – листопад 1918-го року: Німеччина
звернулась до держав Антанти з пропозицією про
перемир’я. 29 вересня капітулювала Болгарія, 30 вересня
– Туреччина. 3 листопада Австро-Угорщина підписала
перемир’я. У Німеччині проголошено республіку. Зрікся
престолу цісар Вільгельм ІІ. 11 листопада Німеччина
капітулювала.
Мілітарні втрати під час І світової війни46
Групи конфронтуючих
держав
Мобілізовано
за весь період війни
Вбиті і померлі від ран
Кількість ранених
Полонені і ті,
що пропали безвісти
Сума загальних втрат
Сума загальних втрат у %
від загально мобілізованих

Держави
Антанти
і їх союзники

Центральні
держави
і їх союзники.

42 188 810

22 850 000

5 152 115
12 831 004

3 386 200
8 388 448

4 121 090

3 629 829

22 104 209

15 404 477

52,39

67,42

Крім людських, воюючі народи зазнали величезних
матеріальних втрат. Витрати, спричинені війною,
перевершили 208 міліардів доларів США (у тодішньому
46
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Дані воєнного департаменту США – лютий 1924 р.

еквіваленті – Б.Б.). Мирні переговори у Версалі,
Сен-Жермені та інших містах не зуміли ліквідувати
суперечностей, котрі були причиною вибуху війни.
Незалежними державами стали: Польща, Чехословаччина,
Угорщина, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, короткочасно
Україна. На карті Европи появились Югославія та з’єднана
Румунія. Від Туреччини відійшли арабські країни. На
руїнах царської Росії постала у територіально зменшеному
варіанті, але більш жорстока від царської, російська
імперія під маскою СССР.
Як відчули на собі мешканці села Хоросно цю
всесвітню катастрофу?
1. Зважаючи на те, що село розташоване в улоговині,
яка лежить за межею зони воєнних операцій, матеріальних
втрат воно майже не зазнало.
2. Під час наступу російської армії під проводом
Брусілова на захід відбувся кровопролитний бій між
підрозділами російської та австрійської кіннот в урочищі
Збудів між селом Тернопілля та Піски. В тому запеклому
бою перемогу здобули росіяни. Мешканці нашого села
чули зойки (відстань близько 3,5 км) смертельно ранених
воїнів обидвох армій. Після бою російське військове
командування змусило численних хороснян йти на місце
битви і хоронити вбитих солдат.
3. Одначе, великий відсоток боєздатних чоловіків
були у другій декаді липня 1914 року мобілізовані
на фронт. Кількість мобілізованих з Хоросна Старого,
Хоросна Нового (німецька колонія) та Деревача упрдовж
1914-1918 років становила 82 особи. Хоросняни воювали,
в основному, спочатку на австрійсько-сербському, а
згодом, до кінця війни - на австро-італійському фронті.
Війна ця для українців взагалі, а для хороснян зокрема,
була важкою і супроводжувалась великими втратами. Хоч
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австрійську артилерію вважали тоді одною з найкращих
(вона виготовлялась з допомогою передової технології
на чеських заводах «Шкода»), до військових частин, у
яких воювали хоросняни, вона не доходила. Основна
їхня зброя була стрілецька. Дошкуляла їм також нестача
продуктів харчування. Австрійці більше турбувались
про своїх етнічних співвітчизників, а не про слов’ян.
Мовний бар’єр теж давався взнаки, що у великій мірі
ускладнювало спілкування рядового з офіцером. Адже
австрійська армія була далеко неоднорідною. 75 відсотків
офіцерського складу були німецького роду, але тільки
один із чотирьох рядових солдатів розмовляв німецькою
мовою. Дуалістична монархія була «етнічним котлом на
холодному вогні» - вісім націй (за теперішніми марками
– 11), 17 провінцій, 20 парламентських груп, 27 партій і
тільки одна з них дотримувалась державницьких позицій.
Якщо нація неспроможна досягти органічної єдності, тому
що її представники не мають до цього достатнього інтересу,
її військовий дух послаблюється. Це й було ахіллесовою
п’ятою австрійців. Таке неприроднє державне утворення
не могло стати переможцем у тотальному світовому
протиборстві.
З числа мобілізованих на фронт хороснян загинуло
в боях 30 осіб (див. Шематизм 1929 р.), у полон попало
5 осіб, інвалідами вернулись з фронту 2 особи: Чичкевич
Михайло та Дзьоба Василь. При цьому слід зауважити, що
упродовж усього міжвоєнного періоду вони одержували
від австрійського уряду через польський банк пенсію у
розмірі 180 польських злотих. Щоб читач мав уяву, якою
була купівельна спроможність тієї суми, назвемо ціну
трьох основних продуктів споживчого кошика тих часів: 1
кг вершкового масла коштував 2 злотих; 1 бохонець білого
хліба 0,32 зл.; 1 кг яловичини - 1,8 зл.
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Участь хороснян у національновизвольних змаганнях 1918-19 р.р.
Причини листопадового зриву і його реалізація.
Жодна європейська держава не увійшла у І світову
війну з таким тягарем внутрішніх труднощів, як АвстроУгорщина. Боротьба народів габсбурзької монархії вже
від кількох десятків років підривала її основи і щораз
дошкульніше послаблювала її державну могутність. У такій
ситуації визріла ідея національно-визвольної боротьби у
народів, що входили до складу Австро-Угорської імперії.
І світова війна і оприлюднене Антантою гасло визволення
підкорених народів підсилили їхню волю до боротьби за
здобуття і утворення власної національної держави.
До знедолених народів Австрії належали і українці.
Австрійський уряд, щоб заручитися підтримкою поляків,
віддав українців під їх панування. Частина українців,
розчарована політикою Відня, звернула свій погляд на
Москву. Так виник москвофільський рух. Але у середовищі
української спільноти він не знайшов підтримки.
Недолуга політика Австрії стосовно галицьких
українців ще раз засвідчила, що сподіватись на зовнішню
допомогу у боротьбі за кращу долю немає жодних підстав,
і тому волю треба здобувати власними силами. 18 жовтня
1918 року Українська Парламентарна Репрезентація
скликала у Львові загальні збори політичних і громадських
діячів Галичини і Буковини. На зборах були присутні:
митрополит Андрей Шептицький та єпископ Г. Хомишин,
посли до австрійського парламенту, члени Галицького
та Буковинського сеймів, делегати від політичних партій
Галичини та Буковини. На зборах обрано Українську
Національну Раду, яка мала бути політичним репре91

зентантом українського народу Австрії та Угорщини.
Українська Національна Рада проголосила, що Галичина,
Львівщина, північно-західна Буковина та українські землі
північно-східної Угорщини мають стати Українською
Державою і закликала національні меншини на тих
територіях вислати своїх представників до Української
Національної Ради. Вирішено укласти конституцію на
демократичних засадах.
Польське Коло, яке було загальним представництвом
Австрії у Галичині, мало перебрати всю владу. Воно
спиралось на допомогу намісника Австрії генерала Гуйна
і мало у своєму розпорядженні полки, в яких були вояки
не українці. Поляки створили 28 жовтня Ліквідаційну
комісію, яка мала розпустити всі австрійські установи й
передати їх польським. Тим часом Українська Національна
Рада отримала від австрійського уряду згоду на передачу
влади українцям. Таким чином, вночі на перше листопада
1918 року Військовий Комітет під пізнішим проводом
полковника Д.Вітовського зайняв усі урядові будинки та
стратегічні пункти Львова і арештував намісника генерала
Гуйна. Вранці 1 листопада Львів був в українських руках.
У тому чині брали участь воїни українських формацій у
загальній кількості не більше 1500 осіб. Акцію проведено
вельми вміло, і, взагалі, всі дії робили враження добре
підготовлених, хоча, кажучи правду – це була імпровізація,
але вона була вдалою, бо за перебрання влади взялися
люди, котрі чітко вірили у правду свого починання, які
не дивилися на перешкоди, що могли статись на шляху
до мети, а на саму мету. Подібні акції були реалізовані
майже у всіх районних містах Галичини, де успішно, а де
з певними перешкодами.
До 1 листопада діяли на львівському терені кілька
таємних польських військових організацій різних
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політичних орієнтацій. Напередодні
захоплення
українцями влади вони припинили міжусобну боротьбу
й, об’єднвшись під командою сотника Ч.Мончинського,
почали організовувати польські повстанчі відділи.
Довкола тих військових організацій гуртувалося польське
населення й міський пролетаріат – це вони дали поштовх
до польсько-української війни.

Бої у Львові до 21 листопада
Поляки, виступаючи проти українського війська,
мабуть самі не сподівалися таких швидких і значних успіхів,
яких досягли вже першого дня збройного конфлікту. У
цьому нічого дивного немає, бо на території Львова вони
були панами ситуації раніше, ніж українці. Вони спирались
на підтримку всього цивільного населення польської
національності, яке кількісно значно переважало, і, ніде
правди діти, взялися за справу з розмахом і притаманною їм
відчайдушністю. Використовуючи сприятливе становище,
польські загони атакували українців при кожній нагоді.
Серед таких сприятливих умов неважко було польській
команді взяти ініціативу у свої руки, і вона використала
її якнайкраще, перейшовши відразу до наступу. Відомо
ж бо, що тому, хто атакує, завжди скоріше таланить, ніж
тому, хто обороняється.
Українські війська, зайнявши Львів, не були
приготовлені на опір поляків. Слабі сили і розгубленість
проводу не дозволили зліквідувати перших вогнищ
польських боївок. Сили поляків швидко зростали, а
українські відділи слабшали в безугавній оборонній
шарпанині. Тим то перші дні боїв за Львів були для
українців найважчі. Надалі бої відбувались зі змінним
успіхом. Змагання закінчились на користь поляків тоді,
коли вони одержали допомогу з Варшави і Кракова,
як в особовому складі, так і в зброї. 21 листопада о 6-й
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годині ранку українські збройні сили залишили територію
міста. Перед тим українські відділи, знищивши більшість
складів, почали відступати на схід. Полковник Стефанів
наказав усім львівським відділам зійтись у Куровичах,
щоб там провести реорганізацію. Але загони українських
Січових Стрільців не послухали цього наказу і зупинились
під Львовом: вони оточили Підбірці, Лисиничі, Винники
і Чижки і тим дали почин до створення нового фронту
під самим Львовом. Далі війна розповсюдилась на всю
територію української Галичини і зі змінним успіхом
тривала до 15 липня 1919 року. Закінчилась перемогою
польського війська, в основному тому, що Антанта
відправила на нашу територію 6 польських дивізій,
сформованих і озброєних у Франції з польських полонених
І-ої світової війни, якими командував генерал Галлєр.
Варто нагадати, що ті війська мали завдання стримувати
похід большевиків до Західної Европи, але польське
Верховне командуваня тієї умови не виконало.

Мешканці села Хоросно, що брали участь
у польсько-українській брані
З трьох чисельних етнічних груп, що проживали в
комплексі Хоросно Старе, Хоросно Нове (німецька колонія)
та Деревачі, тобто українців, поляків і німців, українці
як аборигени були найбільш чисельною національністю.
Як сказано вище, станом на 1900 рік із загального числа
мешканців (1118 осіб) українців тут проживало 881 осіб,
тобто 79%. Мобілізація до лав УГА здійснювалась як на
території усієї Галичини, так і у селі Хоросно, в основному,
зі середовища українців. До армії мобілізували фізично
здорових чоловіків віком від 19-ти до 38-и років, або від
1880 до 1900 років народження. До війська були покликані
наступні хоросняни:
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Буць Василь;
Буць Данило;
Василишин Григорій;
Гарасимович Микола;
Гарасимів Гринько;
Голуб Федір;
Данилів Василь;
Дикий Іван;
Змий Дмитро;
Камінський Андрій;
Кравчук Микита;
Кузь Іван;
Левандович Онуфрій;
Лепак Степан;
Мазур Петро;
Мандзин Василь;
Панчишин Михайло;
Сліпецький Михайло;
Сліпецький Панько;
Чичкевич Йосип;
Чичкевич Михайло;
Чорній Степан.
Усі названі хоросняни були прикріплені до
Щирецької Бригади Сьомої групи УГА, яка обороняла
відтинок фронту Львів-Миколаїв над Дністром. Бригада,
у якій були стрільці з нашого села, провела успішний бій
з підрозділами польського війська біля села Ставчани, що
неподалік містечка Комарно. Всі хоросняни боролись за
волю України до кінця війни, але не всім, що залишились
живими, пощастило дочекатись мирних днів на теритрії
Галичини. Данилів Василь та Мазур Петро продовжували
боротьбу з ворогами України за Збручем на Східній
Україні, де В. Данилів загинув у битві з денікінцями
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поблизу містечка Немирів.
Хоросняни-воїни УГА, що полягли у боротьбі за
волю України 1918-19 р.р.:
Вістун - Данилів Василь
Стрільці:
Василишин Григорій
Гарасимович Микола
Голуб Федір
Кузь Іван
Мандзин Василь
Сліпецький Михайло
Сліпецький Панько
Чорній Степан
Підсумовуючи сказане, з болем у душі мусимо
констатувати, що черговий раз наші надлюдські зусилля
не принесли успіху, і впродовж наступних 20-ти років ми
знову змушені були підкорятись волі чужого окупанта на
нашій землі. Проте, ні наслідки війни, ні наші помилки,
зроблені нами у ході війни, не применшують заслуг та
значимості Української Галицької Армії в історії нашого
народу.
Навпаки, хоч і як важко довелось її організувати
серед розгару воєнних дій, хоч як дошкульно вона
відчувала нестачу військового спорядження та командних
кадрів, то все-таки Галицька Армія вистояла майже вісім
і пів місяця проти польських переважаючих сил, що мали
добре зорганізоване й не знищене війною запілля, всебічну
допомогу з-за кордону, подостатком командних кадрів,
втричі більше особового складу та, що найважливіше,
незабутню визвольну традицію. Отож усі промахи та
недоліки, внаслідок яких Галицька Армія не досягнула
бажаної мети, компенсував галицький воїн силою свойого
духу і зброї.
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Мартиролог хороснян
у ІІ світовій війні
Тезисно про причини війни
Друга світова війна, що почалася 1 вересня 1939 р. в
Европі, тривала до 2 вересня 1945 р., коли на борту лінкора “Міссурі” було підписано капітуляцію Японії перед
союзними державами. Та війна мала величезний вплив
на долю людства, у ній брали участь 61 країна (80%
населення Землі), серед них і Україна, що де-факто була
однією з колоній Російської імперії, яка тоді існувала під
криптонімом СССР. Воєнні дії відбувалися на територіях
40 країн. 40 місяців - від 22 червня до жовтня 1944 р.
воєнні дії проходили також на території України. У збройні
сили було мобілізовано 110 млн. осіб по всьому світу.
Загальні людські втрати достеменно не визначені до нині.
Найновіші дані називають цифри 55 - 62 млн. осіб, з них
загинуло на фронтах 27 млн. осіб.
Питання про причини Другої світової війни
залишається в історичній науці досить дискусійним і
неоднозначним. Проте більшість дослідників виділяють
такі причини, що призвели до тієї рукотворної всесвітньої
катастрофи:
1) Версальсько-Вашингтонська система, яка після
Першої світової війни встановила несправедливі кордони
(ігнорування етнічного принципу) та систему економічних
і політичних взаємин;
2) підготовка СССР до світової революції;
3) неефективність Ліги націй;
4) мілітаристські держави на чолі з Німеччиною,
Італією та Японією були невдоволені Версальською
системою і прагнули до нового перерозподілу світу, до
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захоплення колоній, джерел сировини та ринків збуту, які
тоді знаходилися переважно під контролем Великобританії,
Франції і США;
5) загострення суперечностей між великими
державами через глибоку економічну кризу;
6) політика потурання агресорам, яку проводили
Великобританія і Франція, сподіваючись, що своїми
вчинками вони зуміють обмежити їхні апетити.
Безпосереднім прологом ІІ світової війни був пакт
між двома найбільшими тиранами в історії людства –
Гітлером і Сталіним, підписаний в Кремлі 23 серпня
1939 р. міністрами закордонних справ СССР – Молотовим
і Німеччини – Рібентропом. Акт цей підтвердив наміри
двох мілітаристських держав поділити між собою Европу
та визначити кордони своїх майбутніх імперій за рахунок
малих беззахисних народів.
Першого вересня 1939 р. мій (автора тексту) тато,
маючи до виконання багато інших обов’язків, доручив мені
зорати на зяб ділянку ниви, розташованої на північному від
села узгір’ї. Хоч мені, чотирнадцятирічному хлопчиськові,
така робота була не зовсім до снаги, одначе переконливо
підбадьорила мене до її виконання довіра батька, яку я без
вагань мусив виправдати. Запрягши коней до плуга, виїхав
на призначене місце.
Не гаючи часу, взявся за діло. Енергії додавала
сприятлива погода. День сонячний, повітря чистеньке,
прозоре (тоді ще слово екологія не вживали), контури
карпатських хребтів
удалині чітко проглядались
неозброєним оком. У небесах фортісімо щебетали
жайворонки. Коні, мабуть, усвідомили, що у моїх руках
нема батога, і вирішили компенсувати мою поблажливість
до них тим, що на кожну наступну скибу заходили
півколом, тому я не змушений був закидати найважчу
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частину плуга в той чи інший бік. Словом, не праця, а
курортний відпочинок. Одначе, відчуття ідилії тривало, на
превеликий жаль, недовго.
У повітрі, зі щораз більшою силою, поширювався
гуркіт. Першим безмовним моїм запитанням було: «Де
і яке джерело того звуку?» Відповідь виникла аж тоді,
коли у повітряному просторі появилась ескадрилья, поки
що невідомо чиєї, авіації. 9 літаків летіли з Карпат над
залізницею Стрий-Львів у напрямі Львова. Рівномірний
і потужний рев моторів свідчив про те, що вони щось
важке везуть на своїх бортах. Перше припущення було –
їх вантаж, це, напевно, бомби. На безпомилкову відповідь
довго чекати не довелось. Приблизно за 8-10 хвилин
(від Щирця до Львова - 30 км) почали вибухати бомби,
скинені тими ж літаками. Згодом стало зрозумілим, що це
німецька воєнна авіація бомбила львівський вокзал, але
тільки адміністративні будівлі. Так на моїх очах почалась
Друга світова війна - початок вселюдського взагалі та
хороснянського мартирологу - зокрема. Про наслідки
тієї рукотворної катастрофи ми довідаємось за 6 років.
Поки що невблаганний молох війни почав з небувалою
жорстокістю пожирати свої жертви.
За два дні були мобілізовані мої односельчани
призовного віку. (див. далі) На їхнє щастя, участі у
тяжких боях вони не брали, тому повернулися додому, не
вистріливши жодного набою. 16 вересня до села вступила
одна сотня німецьких солдат і розташувалась на подвір’ях 17ти господарств німецьких колоністів, які жили компактною
групою у західній частині села. Молоді, немовби до почесної
варти підібрані хлопці у чистих військових мундирах, з
модерною на той час зброєю в руках, справляли неабияке
враження на населення.
Були вони у нас упродовж двох днів і 18 вересня
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відійшли у західному напрямку. Наступило безвладдя,
яке тривало недовго, бо 22 вересня перша колона частин
Червоної армії Стрийським гостинцем наблизилася до
села. Опівдні військова рота (сотня) розташувалася на
сільському майдані. У порівнянні з німецькими – совєтські
солдати виглядали дуже непривабливими. Гвинтівки їх
були зі штиками, підвішені до рамен з допомогою шнурків.
Знаками розпізнавання офіцерського складу були ромбики
в тій чи іншій кількості на петлицях уніформи. Ми, сільські
дітлахи, з великою цікавістю оглядали все спорядження
третьої вже армії (після польської та німецької), одночасно
намагаючись почути, про що розмовляли між собою
солдати. Всі вони вели бесіду російською мовою, яку ми
почули вперше у своєму житті. Наблизившись до групи
воїнів із п’яти осіб, я почув монолог офіцера, якого не забуду
до кінця свого життя: «Да, в этом селе нам не преподнесли
ни одного цветочка,– ничего, вы еще узнаете, что такое
советская власть!» Ми, по дитячому наївні, думали: а чому
і за що ми повинні давати квіти солдатам чергової, для нас
теж чужої, армії? Їх ми не вручали ні полякам, ні німцям.
А що таке совєтська власть, ми усвідомили невдовзі.
На другий день, 23 вересня, група солдат ходила
по хатах, скликаючи селян на мітинг і масове гуляння
на майдані коло школи. Коли зібралося більше ста осіб,
один з офіцерів виступив з промовою, в якій «пояснив», з
якою метою прийшла на ці землі Червона армія, що вона,
мовляв, визволила нас від ярма польської буржуазії, що
принесла нам нечуване досі людське щастя, та інше. Його
мало розуміли, тому що говорив він російською мовою.
Молодь з нетерпінням чекала кінця промови, поглядаючи
на двох баяністів, що сиділи поруч оратора. І, звичайно,
дочекалась. Промовець закінчив словами: «Да здравствует
великая советская родина! Да здравствует отец трудящихся
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всего мира, дорогой, любимый и мудрый вождь, товарищ
Сталин!» Після цього обидва баяністи почали плескати, за
ними солдати, а потім дехто зі селян. Відсутність належного
ентузіазму мас трохи збентежила організаторів зборів,
але вони своїх почуттів назовні не виявляли. Згодом, один
з баяністів, піднявшись сказав: «А теперь, по случаю
такого исторического события, полагается потанцевать!»
Першою мелодією, що прозвучала на цьому “святі”, була:
“Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...”
Виконувалась вона в ритмі фокстроту, і молодь не пішла в
танець. Один зі сміливіших парубків підійшов до баяністів
і сказав: «Товариші, припиніть ваше «тринди-ринди», бо
ми не знаємо, як під цю музику танцювати!» На це один з
баяністів з неприхованою іронією відповів: «Какая темнота.
Ну, ладно, сыграем вальс!» І почали: «Взяв би я бандуру...»,
на що молодь відгукнулась позитивно і пішла до танцю.
Я, не чекаючи закінчення імпрези, пішов додому.
У хаті застав багато селян, котрі жваво обговорювали
найновіші події. Один з них – Кузь Іван – звернувся до
мого тата і сказав: «Ти знаєш Данило, до нас прийшло
золоте теля...» Мій батько не встиг нічого відповісти на це,
бо в хату увійшов офіцер і, перервавши диспут, наказним
тоном мовив: «Прошу разойтись, в нашей стране больше
двух не собираются...» Потульні селяни не чинили жодного
опору і без затримки виконали волю новоприбулого
«освободителя». Тільки мій вуйко, Михайло Данилів,
виходячи, зауважив Іванові Кузеві: «Час покаже, чи твоє
теля золоте».
У неділю 24 вересня, як завжди, селяни у
святковому одязі зібрались коло церкви, очікуючи початку
Богослужіння. Раптом з боку стрийського шосе над’їхав
автомобіль і зупинився коло чоловічої групи. З машини
вийшов офіцер і запитав: «Кто здесь крестьяне?» Всі,
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не зрозумівши суті запитання, хором відповіли: «Ми всі
християни!» «... вашу мать» - обурився офіцер. «Я вас
спрашиваю не в смысле верующие, а в смысле селяне». На
це один із колишніх військовололонених першої світової
війни – Грейцарівський Іван, що знав трохи російську
мову, відповів: «Мы все здесь крестьяне». «Это неправда,
ты меня обманываешь, не может быть, чтобы все мужики
были так хорошо одетые» – відказав офіцер. Після цього
повернувся до автомобіля і від’їхав.
Двадцять п’ять днів воєнного стану, та ще й у поєднанні
з проміжками безвладдя, не могли негативно не відбитись на
життєвому рівні населення. Полиці крамниць стали цілком
порожніми. Люди всіма способами намагались здобувати
ті чи інші продукти харчування. Ця проблема не оминула
і мою родину. На невеличкому майдані коло нашої хати
розташувалась солдатська кухня. Це спонукало мою маму на
спробу купити у воїнів цукор. Перед тим мати розповіла мені,
як 1914 року російські війська, що воювали проти АвстроУгорщини під проводом Брусілова, захопивши Галичину,
по- різному відносились до населення. Були випадки, коли
вони тут і там роздавали окремим людям хліб, сало й цукор.
Зважаючи на сказане, порадила мені підійти до кухарів і
купити в них цукор, що я і зробив. Біля кухонного казана
сиділи два вояки, покурюючи цигарки. Один – блондин,
другий чорнявий. Питаю у блондина: «Чи можете продати
трохи цукру за польські злоті?» Він питає чорнявого,
котрий мабуть походив з Наддніпрянської України: «Чего
он хочет?» «Он хочет купить сахара за польськие злотые»відповів чорнявий. Наступила пауза. Блондин підвівся, і
показуючи рукою на нашу хату, сказав: «Вон отсюда су…
бл…, ишь чего захотел!» Я, усвідомивши несприятливу
ситуацію, чкурнув додому і розповів мамі про пережите,
не повторюючи, звичайно московської сороміцької лайки
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солдата- «визволителя». Мама, вислухавши мене, сказала:
«Виходить, що тепер росіяни бідніші від тих, що були 1914
року.»
З бігом часу «пролетарська» держава почала
закріплювати свої позиції на свіжозавойованій території.
Крім військових, на нашу землю прибували і цивільні
громадяни СССР, займаючи керівні посади на фабриках,
заводах та інших установах нашого краю. Ми почали
звикати до нових обставин, незважаючи на те, що в усіх
галузях нашого життя давалися в знаки все нові обмеження.
З кожним днем ми відчували повний іронії контраст між
словом і ділом можновладців. Безнадійність ситуації з
одного боку та безсилля – з другого, відібрали нам радість.
Новий суспільно-політичний лад зігнав усмішку з уст
людей. Життя втратило свій натуральний сенс. Статус-кво
утверджував у нас переконання, що на світі панує єдине
право – право сильного. Ми були, на превеликий жаль,
у ролі слабшого, тому сиділи нижче трави, тихіше води,
надіючись на зміну становища, бо знали, що у світі немає
нічого вічного.
Наївним і збаламученим галичанам не довелось довго
чекати, щоб переконатись, що таке, насправді, сталінський
режим. Враховуючи те, що Україна була другою за
величиною і економічним значенням республікою СССР,
Сталін з особливою жорстокістю різними методами
проводив політику, спрямовану на ліквідацію етнічних
українців як окремого народу. Жертвами цього тотального
злочину стали селяни як корінь генетичного фонду нації
та інші національно свідомі представники народу, надто
інтелігенція, над головами яких постійно висів дамоклів
меч потенційної депортації до Сибіру. На території Західної
України переселенсько-колонізаційна акція почалася 1940
року. Першими жертвами тієї варварської політики у
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мойому районі були мешканці Деревача – присілку села
Хоросно. Вночі на 10 лютого 1940 року з нього виселено
до Сибіру родини: Буця; Думарецьких; Сохи; Губиша та
Книшів (дві родини) загальною кількістю – сорок одну
особу, в т.ч. малолітних дітей. Найбільш чисельною була
сім’я Михайла Буця – 11 осіб. Ось як згадує про ті події
донька М. Буця Катерина:
«Ніч на 10 лютого 1940 року. На дворі сувора зима,
сніги, хуртовина. У присілок Деревач, в якому проживало
тоді 20 родин, прибули загони озброєних людей і, не
гаючи часу, вдерлися у домівки мешканців селища. До
нашої хати увійшло 8 осіб. Це були працівники НКВД,
які під примусом привели зі собою таких мешканців села
Хоросно: Дикого Василя; Камінського Івана; Жмиковського
Михайла та Фуртака Івана – тодішнього голову сільської
Ради. Номінально вони мали допомагати енкаведистам
збирати людей. Фактично їхня присутність повинна була
надати тій акції суто політичного, а не етнічного характеру.
Нікому з домочадців не дозволили навіть
поворухнутись, тим паче вийти на двір за особистою
потребою. «Собирайтесь!» – гримнула команда. Нкведисти
прискіпливо наглядали, аби ніхто не втік, а коли хтось
намагався вийти, зупиняли, як собак. Взяти щось зі собою
не дозволяли, окрім подушок, а все наше господарське
майно, у що входило: 3 корови, 2 коні, кури, пасіку та
інше – пограбували. Нас посадили на сани і повезли в
контору шляхового управління. Одному з наших братів
- Йосифу, вдалося втекти за таких обставин: енкаведист
післав Камінського Івана з нашим Йосифом запрягати
коней. Брат спитав Камінського, що все це означає, що
діється? «Вас вивозять до Сибіру» – відповів той. Брат
йому на це: «Я тікаю.» «Тікай» – порадив Камінський.
Напівроздягнутий хлопчина в морозну ніч, ховаючись за
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будинками обійстя, побіг і опинився в дебрах недалекого
лісу. Коли Камінський повернувся до хати, енкаведист
запитав його: «Где парень, который был с тобой?» «Утік»
- почув у відповідь. В супроводі московської сороміцької
лайки комісар вихопив револьвер і, притуливши його до
грудей Камінського, гукнув: «Я тебя сей час расстреляю,
как собаку!».
В хаті зчинився лемент. Наш тато розірвав на собі
сорочку і у відчаї закричав: «Стріляй і мене, я нікуди з
челяддю не поїду!»
Страх, розпач, гірка образа огорнули всю нашу родину.
За що так не по-людськи поводяться з нами оті страшні
двоногі звірі? Членів родини виводили з хати під конвоєм,
не дозволивши взяти ні необхідних речей, ні харчів.
Інші озброєні енкаведисти стояли по боках і пильнували
керницю, аби хтось із нас не кинувся туди. Нікого з тих
сусідів, котрі на цей раз не підлягали виселенню, не
допускали до нас, щоб вони часом не передали нам чогось
з продуктів харчування і не попрощалися з нами. Зібравши
всіх в одній кімнаті шляхового управління, комісар наказав
татові, щоб усі ми одягнулись бо, мовляв, поїдемо в іншу
область. Батько спитав чекіста: «В яку область повезете
нас?» «Не имеет значения, в какую!» - прозвучала цинічна
відповідь. Присутній при цьому голова сільради Фуртак
Іван намагався, в міру своїх можливостей, як-небудь
нас заспокоїти, але реальна ситуація не давала йому
можливості бути відвертим.
Усіх нас перевезли на залізничну станцію ГлиннаНаварія і під конвоєм розмістили у товарних вагонах. Цілих
вісім днів стояв поїзд, поки не заповнили вагони такими ж
людьми, як і ми, зі всієї округи. Зі села Дем’янки забрали
тяжко хворого незрячого і кривого Лісовського. Необачний
старенький чоловік почав відбиватися від енкаведистів у
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своїй хаті. Вони його зв’язали і в такому стані втиснули до
вагону разом з 15-річним сином, а хвору, конаючу жінку
залишили помирати вдома.
Упродовж цілого місяця везли нас до так званого місця
призначення. Змучених, голодних, немитих, вошивих, як
арештантів привезли на станцію Вия, 300 км. на схід від
Свердловська. Всю дорогу супроводжував нас енкаведист
Іванов, котрий поводився, як кат, а не як людина. Згодом
нас пересадили на вузькоколійний поїзд і повезли ще сто
кілометрів у глибину Уралу до села Федіно, Усовського
району Свердловської області. Поселили нас у бараках.
Родині Буця виділили кімнату площею 15 метрів квадратних.
Нам призначили «коменданта». На зборах він зачитав нам
інструкцію, де були вказані наші «права» й «обов’язки». Ті
місця документу, де йшлося про наші «права» звучали як
блюзнірство і цинічне знущання над нами. Адже сам акт
депортації нас у далекі простори імперії був доказом нашого
безправ’я і під’яремного статусу. Кожного вечора усіх
депортованих перераховували, наче курчат. Без належного
одягу й взуття, голодних, хворих, змучених, старших та
підлітків13-16 років гнали на непосильні роботи, де ми
працювали по 12 годин щодня, без вихідних. Лісозаготівлі,
золотодобувні шахти – це були основні об’єкти нашої
рабської праці. Для того, щоб піти в район з метою купити
найнеобхідніше, треба було придбати перепустку, без
якої нас чекала в’язниця. З нашою родиною подружилася
сім’я Івана Дубовика з Полтавщини. Вони розповіли, що
їх також привезли сюди посеред зими і залишили просто
неба. Нещасними були ті заслані, котрі прибули на місця
примусових поселень без будь-якого знаряддя – сокири,
пили тощо. Вони, не маючи змоги обладнати хоч би якийнебудь дах над головою, вмирали, як мухи.
Одного разу наш батько разом з Дубовиком пішли
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у ліс збирати кедрові горіхи. Там Дубовик звихнув ногу,
внаслідок чого обидва не могли вчасно повернутись на
перекличку. За цю «провину» Михайло Буць відсидів під
арештом 15 діб.
Настав червень 1941 року. Вчорашні союзники
у їх звірячій жадобі розшматувати між собою Европу
раптом зчепилися у кривавій бойні між собою. Зіткнулись
два тоталітарні режими – німецький націонал-фашизм
з російським комуно-фашизмом. Наслідки тієї події
відчули безпосередньо і ми. Голів усіх депортованих
родин заарештовано. Згодом декого з молодих випустили
і відправили на фронт. Нашого 66-річного батька так і не
звільнили з в’язниці. Ми не один раз пробували довідатись
про його долю, одначе ніхто з представників влади не дав
нам вичерпної інформації про нього. В’язниця, де сидів
наш тато, була розташована у селищі Тура (50 км на північ
від Федіно). Це була стара будівля в жалюгідному стані,
оточена з усіх боків ровом, заповненим водою. Крім того,
навколо неї стовбичили вежі, у яких були озброєні вартові.
Батька до нас так і не відпустили, незважаючи на наші
неодноразові звертання до тюремної адміністрації. Ми й досі
не знаємо, що з ним трапилось. Неможливо збагнути, чому
над насильно виселеними з рідних осель людьми чинять
такі невимовні звірства. На лісозаготівлі з моєю сестрою
Ганною працювала естонка Марта, яка була вродливою,
благородною, доброзичливою жінкою. Упродовж двох
років вона поневірялась по тюрмах. Її «провиною» було
те, що не підписала фальшиво сфабрикований документ,
в якому їй інкримінувалося звинувачення, буцім-то вона
спалила ліс. Після страшних катувань вона оглухла, але
сфальсифікованого документа не підписала. Згодом її
заслали в Сибір, де вона працювала на лісозаготовках. Ми
довідались ще про багато подібних жахливих випадків. Про
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них можна писати цілі книги.
Загалом наша родина пробула на Уралі від березня
1940 до вересня 1946 року. У початковій фазі німецькосовєтської війни, коли німці були вже під Москвою, до
нас почали відноситись більш ліберально. Нас не вважали
вже в’язнями і навіть видали паспорти. Брат Василь був
мобілізований на фронт, де його тяжко поранено. З фронту
він повернувся калікою. Після війни оформив документи,
на основі яких наша сім’я одержала право повернутись
додому. Причина депортації нашої родини нам і до
сьогодні невідома».
Найновіші
дані
істориків
Другої
світової
війни свідчать, що з територій міжвоєнної Польщі,
окупованих СССР у вересні 1939 року, упродовж 193940 рр. було депортовано в Сибір 1114000 (один мільйон
сто чотирнадцять тисяч) цивільного населення (крім
військовополонених, особисто арештованих, й інших груп
населення). Загальна кількість людей, підданих різним
формам репресій тих часів, становить понад два мільйони.
Серед депортованих були: українці, білоруси, поляки,
литовці, естонці та євреї. Понад 50 % з них становили
українці.
Ось
такі
були
наслідки
«визволення»
західноукраїнських земель та інших територій у вересні
1939 року.
Як при цьому не згадати Шевченка:
«Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає –
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину;…»
І справді, “око” це (московське, очевидно) було
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неситим. Упродовж століть російська імперія загарбала
16,56 % заселеного суходолу нашої планети і змела з
лиця землі десятки племен і народностей. Не змінилась
її хижацька сутність і тепер, на зламі другого і третього
тисячоліть.
Отож,
будьмо
врешті-решт
розумними
і
згуртованими. Розбудовуючи свою молоду незалежну
державу, пам’ятаймо, що боротьба між добром і злом
триває.
Завоювавши черговий шмат европейської території,
кремлівські вожді почали впроваджувати свої «порядки» в
плані економічному та ідеологічному. У промисловості –
від ринкової економіки швидкими темпами здійснювався
перехід до, де – юре, планової, а де-факто – до державного
капіталізму. У сільському господарстві – від одноосібних
господарств до колгоспної системи, яка мала всі ознаки
державного кріпацтва. В плані ідеологічному - поступово,
але настирливо християнські цінності замінювались на
комуно-атеїстичне світобачення, в основному, в середовищі
молодого покоління. Для здійснення на практиці усього
комплексу вище вказаних заходів були задіяні урядові
установи, пенітенціарна система і, в окремих випадках,
навіть карально-терористична політична поліція МВД
(міністерство внутренніх дєл). Назва тієї установи
мінялась шість разів (від Чека – 1918 р. до КГБ після
смерті Сталіна).
Повертаючись до подій, що мали місце у вересні
1939 року в селі Хоросно, слід згадати, що тут був
обраний сільський комітет у складі Михайла Слівінського,
Юрія Гарасимовича та Івана Фуртака. Перший з них
був неграмотний, другий – малограмотний. Іван Фуртак
виділявся серед них відносно більшою освіченістю, а
отже і інтелектом. Нова влада панічно боялась і недовіряла
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селянам вроджено розумним, котрі здатні були відносно
влучно аналізувати окремі події і явища та знаходити
причинно-наслідковий зв’язок. Тому до управлінських
структур вона вербувала слухняних та лояльних осіб,
не беручи до уваги їхніх здібностей. Для успішного
завершення своїх устремлінь режим застосовував
віковічний імперський принцип: «Divide et impera!» (лат.
розділяй і володарюй, тобто сій незгоду в середовищі
противника, щоб безперешкодно міг володарювати). Отже,
режим розділив господарів села на три категорії: бідняків,
середняків та куркулів. Останніх вважав класовими
ворогами. Чіткої межі, за котрою той чи інший господар
іменувався «куркулем», не було. Тут брався до уваги ще і
фактор лояльності до нової влади.
Першим головою хороснянської сільради при
наполегливому сприянні режиму був «обраний» Медвідь
Іван. Зважаючи на те, що він був неграмотний і не міг
засвоїти 33 літери українського алфавіту, сільські вчителі
навчили його писати букву «М» (перша літера його
прізвища). Тому документи сільради закріплювались
печаткою, поруч з якою була буква «М». Такою ситуацією
не могли бути задоволені мешканці села. З іншого боку,
вони були позбавлені можливості змінити її на краще,
бо «пролетарська» влада “нє разрешала”. Одначе вихід
зі становища знайдено. У той час існував закон, який
дозволяв селянам продати корову чи коня в обласному
центрі, але тільки при наявності письмового дозволу
голови сільради. Отже, декілька сміливих сільських
молодиків написали заяву такого змісту: «Я, Медвідь
Іван, будучи неграмотним, позбавлений будь-якого хисту
керувати справами села Хоросно. Тому вважаю, що керівні
особи щирецького райвиконкому, при сприянні яких
я був, не зовсім чесно, обраний головою села, також не
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мають підстав вважати себе мудрими». Автори тієї заяви,
вибравши момент, коли біля голови села не було секретаря,
підійшли до нього з проханням підписати буцім-то дозвіл
на продаж корови у Львові. Наївний тов. Медвідь Іван
підкріпив печаткою названий «документ» з літерою «М».
Наступного дня один з авторів заяви, на коні, вирушив до
районного центру м. Щирця і в конверті кинув цього листа
у поштову скриньку райвиконкому. За тиждень І. Медвідь
змушений був залишити урядове крісло для когось іншого.
Наступним головою сільської Ради був обраний Фуртак
Іван, а секретарем Юрій Гарасимович.
Подальша реорганізація в с. Хоросно відбувалась
у контексті перетворень, ініційованих вищою владою
регіону. Третього жовтня 1939 року Військова Рада
«Українського Фронту» своєю постановою затвердила
обласні Тимчасові Управління. Згодом створено комітет
для організації виборів до Народних Зборів Західної
України. Вибори Комітет призначив на 22 жовтня 1939,
а скликання Народних Зборів – на 26 жовтня. 27 жовтня
1939 року Народні Збори Західної України прийняли
Декларацію про встановлення радянської влади на
західно-українських землях. В той же день Народні
Збори прийняли «Декларацію про возз’єднання» Західної
України з Українською Радянською Соціалістичною
Республікою. Звичайно, усім тверезо мислячим галицьким
українцям було зрозуміло, що всі ті заходи здійснювались
за сценарієм Кремля, а не з доброї волі населення Галичини.
Знаючи події, які відбувались упродовж двадцяти років
на території наддніпрянської України, галичани не мали
жодних підстав вірити у щирість намірів нового окупанта.
До не менш важливих тогочасних подій слід віднести
прагнення німецького уряду репатріювати етнічних німців
з території Західної України. З тією метою в листопаді 1939
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року до Львова приїхала німецька комісія, щоб домовитись
про переселення колишніх німецьких колоністів до
Німеччини. Перемовини обидвох сторін відбувались без
будь-яких ускладнень. Адже учасники переговорів були
союзниками, тому палке бажання німецької сторони
було на дипломатичному рівні підтверджене. Таким
чином, 27 грудня 1939 року з Нового Хоросна німецьке
населення виїхало на свою історичну Батьківщину. На їх
місце були переселені мешканці з околиць села Вишенька
Яворівського району.
Оцінку тогочасного життя мешканців села Хоросно
читач може дати, аналізуючи зміст протоколів засідань
Щирецького Райвиконкому. Наведемо декілька з них.
При цьому нагадаємо, що від 3 квітня 1940 року головою
Хороснянської сільради став Штангрет Йосиф – колишній
конюх (народ частіше вживав термін – форналь) фільварку
«Деревач». Отож – протоколи. (Стилістика і орфографія
тодішних документів зберігається).
Постанова
Щирецького Районного Виконавчого Комітету
Від 16 травня 1940 року.
«Проект плану розвитку великої рогатої худоби
(ВРХ) на 1941 для села Хоросно».
1. Кількість господарств – 251.
2. Всього орної землі в Га – 1091.
3. Наявність станом на 1.05.1940 р. ВРХ:
Всього 402. В т.ч. – корів – 301; Нетелів – 3;
Телиць старших 1-го року – 29; молодших 64; бугаїв
– 5. На 1.01. 1942 передбачається ріст ВРХ на 21%.
Свиней станом на кінець 1941 р. передбачається – 152
шт. Примітка: Сільгоспмеханізми та реманент в селі
Хоросно станом на 1.05.1940 р. такі: а) Сіножатка –
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1 шт; б) ручні молотарки – 17 шт; в) кінні молотарки
(народ частіше вживав з нім. мови назву «керат») - 15
шт.; г) сіялки – 86 шт; д) вози – 130 шт.47
Голова Щирецького Райвиконкому:
підпис (Скотаренко)
Секретар:
підпис (Зелінський)

Постанова
Щирецького Р, В, К, від 13 червня 1940 року
«Про передачу бувшого панського фільварку в селі
Хоросно хутор Деревач, для Львівського Тресту їдалень
та Ресторанів».
Районний Виконавчий Комітет постановив:
Передати бувший поміщицький фільварок на території
сільради Хоросно, хутор Деревач, Тресту Ресторанів
та їдалень для використування на місці, за винятком
напівцеглової будівлі, критої залізом (бляхою – Б.Б.) яка
буде використана Райвиконкомом для культурних цілей.
Голова Щирецького Р,В,К,: підпис / Скотаренко /
Секретар Щирецького Р,В,К,: підпис /Зелінський /
Постанова № 91
Щирецького Р,В,К, від 17 червня 1940 року.
«Про розмір зарплати для голів та секретарів
сільських Рад».
Районний
виконавчий
комітет
постановив
затвердити розмір зарплати для голів сільрад та їх
секретарів, в т.ч. для голови Хороснянської с/р – 200 крб.
47 Фонд – Р – 221. Оп. 1. Справа 94
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на місяць, для секретаря – 150 крб/місяць, Зав. клубом
теж 150 крб/місяць
Голова Щирецького Р,В,К,: підпис (Скотаренко)
Секретар: підпис (Зелінський).
Постанова № 100
Щирецького Р,В,К, від 17 червня 1940 року.
«Про розгляд Заяви гр. Жмиковського Т. зі села
Хоросно про надання йому в постійне користування
будинка бувшого німецького в селі Хоросно». Райвиконком
постановляє: В зв’язку з тим, що всі вільні будинки в селі
Хоросно намічені до планового заселення в проханні тов.
Жмиковського заняття йому будинку відмовити.
Голова Щирецького Р,В,К,: підпис (Скотаренко)
Секретар: підпис (Зелінський).
Постанова № 132
Щирецького Р,В,К, від 27 червня 1940 р.
«Про
затвердження
уповноважених
для
обслуговування і роз’яснення населенню ролі та значення
народних заощаджень та Радянських позик».
Затвердити по Хороснянської Сільради слідуючий
склад уповноважених для обслуговування і роз’яснення
населенню ролі та значення народних заощаджень, та
Радянських позик.
1. Боцан Ів. Йосифович,
2. Гірасимов Гринько Іванович,
3. Палій Михайло Іванович,
4. Лех Михайло Олексієвич
5. Тросіневський Іван Анухомович,
6. Харак (напевно – Горак – Б.Б.) Йосифович,
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7. Герасимов (насправді – Гарасимів – Б.Б.) Степан
Іванович,
8. Дикий Михайло Андрієвич,
9. Феджора Гринько Михайлович,
10. Яремко Михайло Микитович,
11. Камінський Василь Василевич,
12. Фіто (насправді – Фітьо – Б.Б.) Іван Семенович,
13. Дикий Іван Андрієвич.
Голова Щирецького Р,В,К,: підпис (Скотаренко)
Секретар: підпис (Зелінський).
Постанова
Щирецького Районного Виконавчого Комітету
№ 287 від 14 жовтня 1940 р.
«Про розгляд скарги гр.. Лепак Степана Василевича».
Заслухавши інформацію Зав. Райфінвідділом
тов. Чимисова про правильність наслідків перевірки –
виїздом на місце – встановлено слідуюче. Лепак Степан
Василевич с. Хоросно Хороснянської сільради – землі має
6,48 Га, сіножати – 1,16 Га, коней – 2 шт., корів – 2 шт.,
нормативне нарахування 5406 крб. З урахуванням ринкових
доходів13606 крб. Дане господарство не використовує
постійно найману робочу силу з 1938 року. Районний
Виконавчий Комітет постановляє:
1. Попередню постанову Р,В,К, від 3 вересня 1940
р. за № 230 про куркульсько-заможне господарство,
котре використовувало постійну найману робочу силу –
відмінити.
2. Зобов’язати Зав. Р,Ф,В, тов. Чимисова,
перерахувати сільгоспподаток з урахуванням нормальних
прибутків.
Голова Щирецького Р,В,К: підпис (Скотаренко)
Секретар: підпис (Великий).
115

Постанова
Щирецького Районного Виконавчого Комітету
від 14 жовтня 1940 р. № 288.
«Про розгляд скарги гр. Чичкевича Бориса
Григоровича на неправильне нарахування Райфінвідділом
сільгоспподатку».
Заслухавши інформацію Зав. Р,Ф,В, тов. Чимисова,
про правильність наслідків перевірки виїздом на
місце – встановлено, що гр.. Чичкевич Б.Г. с. Хоросно,
Хороснянської с./р. Щирецького району має дійсно
ріл. землі 9,39 Га, сіножаті 7,4 Га, саду 0,10 Га, коней
2 шт., корів 2 шт., нормативне нарахування – 8506
крбю з урахуванням ринкових доходів – 19376 крб. Дане
господарство використовувало постійну найману робочу
силу до 1940 р.
Районний виконавчий комітет постановляє:
Підтвердити попереднє рішення Райвиконкому від
3. Х 1940 р. за №230 про опреділення (зарахування – Б.Б.)
вище згаданого господарства до заможно куркульського,
а тому знижку відмовити.
Голова Щирецького Р,В,К,: підпис (Скотаренко)
Секретар: підпис (Великий)
Стараючись збагнути суть постанови, приходимо
до висновку, як жорстоко експлуатували наш народ нові
завойовники – заброди. Майже сорок чотири відсотки
своїх, важкою працею здобутих засобів для життя, народ
змушений був віддати чужій державі. Це була нова форма
непосильної державної панщини. В селі Хоросно до
збройного конфлікту (22 червня 1941 року) між двома
тоталітарними системами – Гітлерівською Німеччиною
і Сталінською Росією – ще не було створено колгоспу.
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Його в той час запровадили тільки на базі посівного
ареалу колишніх німецьких колоністів у сусідньому селі
Дорнфельді (Тернопіллі). Інтуїтивно селяни сприймали
нову систему господарювання як нестерпне зло.
Переважній більшості населення відомо, що істина
пізнається у порівнянні. Отож постараємось порівняти
колишню панщину з колгоспом. Панщина у Галичині
почала запроваджуватись зі середини XVI століття. До
цього в селах нашого краю переважали селяни – кметі,
які мали можливість на свій розсуд господарювати.
Після запровадження панщини селяни своїми кіньми і
знаряддями праці відробляли її у дворі пана. Спочатку 9
днів на рік і додатково у липні – серпні на жнива 2 – 3 дні
возили снопи, молотили. Згодом панщину збільшили до
одного дня щотижня, тобто 52 дні упродовж року. Селяни
працювали на різних роботах: у дворі, на ланах, в лісах,
на сінокосах, риболовлі та полюванні звірів. Крім того,
панщинні селяни платили також різні податки до двору.
1782 року видано цісарський патент, яким у Галичині
обмежено панщину селян до 30 днів на рік. Отже, селянин
2,5 дні кожного місяця працював на пана, а решту днів
– у своєму господарстві. Достаток його залежав від
величини господарства, інвентаря, тяглової худоби,
уміння господарювати, старанності, ощадливості. Таким
чином, достаток родини селянина значною мірою залежав
від самого селянина. П’ятнадцятого травня 1848 року
австрійський цісар ліквідував панщину.
Колгоспна система з трудоднями, а не грошовою
оплатою праці була надзвичайно витонченою системою
експлуатації сільського населення, що не мала собі
рівної навіть за феодалізму. Селянин переставав бути
господарем, за нього все вирішували бригадири, голова
та інші керівники. Він фактично втрачав усі можливості
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впливати на стан господарства, його морально принизили
і гнобили важкою безплатною працею.48
За колгоспної системи селянин – колгоспник
працював без оплати близько 300 днів на рік, тобто у
десять разів більше, ніж при обмеженій панщині. За один
вихододень не завжди можна було заробити трудодень,
інколи доводилось на один трудодень працювати два і
більше днів. У порівнянні з панщизняним селянином,
колгоспник був позбавлений інвентаря і тяглової худоби
– все це забрали від нього до колгоспу безоплатно.
Колгоспник був повністю безправною людиною, він не
міг змінити місця проживання (не мав паспорта), не міг
відкупитися від колгоспу, змушений був виконувати всі
розпорядження керівників, коли ж ні, то його позбавляли
можливості виорати город чи привезти дров для опалення,
чи кормів для худоби.
Насильницьке нав’язування народам колгоспної
системи господарювання має не тільки чисто економічний
аспект. Не менш важливим у тих заходах є політичний бік
справи. У всіх народів початок рільництва був початком
творення цивілізації та культури. Обробляючи і поливаючи
власним потом певний шмат землі і таким чином
вирощуючи добрий урожай, рільник навчився цінувати ту
землю, любити, вважати своєю, і, природно, боронив її від
загарбання сусідами. Так народжувалася і зміцнювалася
свідомість власності. Землю успадковували від прадідів
правнуки. Так народжувалася і через багато поколінь
зміцнювалася свідомість свого роду, а з неї – свого племені,
далі – свого народу, і нарешті свідомість Національна. Так
постала свідомість історичного права на власну Землю,
а з того – свідомість обов’язку її боронити для нащадків,
тобто Патріотизм. Усі рільничі народи – патріотичні,
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свідомі своєї гідності, мають приватновласницьку
правосвідомість і понад усе волелюбні.
Не маючи ані природного інстинкту приватної
власності, ані виробленої життям відповідної правосвідомості, москвин, самозрозуміло, міг створити лише
безвласницьку форму користування землею. І не лише
землею, але і усім іншим, включно з особистою думкою. І
він створив свою національну форму – общину. Форму не
лише господарського, а й громадського ладу та культури.
По 1917 році було названо цю общину “колхоз”.49
Таким чином російські завойовники на загарбаних
ними чужих землях втілили в життя:
1. Найбільш витончену форму експлуатації селян;
2. Ефективний метод ліквідації національної свідомості підкорених ними народів.
Воєнні дії у вересні 1939 року призвели і до корінних
змін на ідеологічному фронті у нашому краї. Автохтонне
християнське населення Галичини змушене було жити
в «одному домі» з нахабним та жорстоким інтервентом
– атеїстом. Два антагоністичні табори «співіснували» у
мовчазному мирі тільки тому, що підкорений народ не
мав сили прогнати зі своєї землі непрошених зайд. Нові
колонізатори діяли дуже підступно. Ленінсько-сталінська
ідеологія була розрахована на неграмотних незаможних,
яким обіцяли рівність, братерство і свободу. Багато наївних
людей купувалися на ці гасла і починали співпрацювати з
окупаційним совєтським режимом, не усвідомлюючи, що
рівними станемо хіба що у злиднях.
1940 року троє хороснян вступили до комсомолу,
підписавши згоду допомагати владі. Це були Роман
Палій, Володимир Кульба та Іван Мисакович. Одначе
знаходилися в селі і такі молоді люди, котрі мріяли про
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свою незалежну державу і всіма фібрами душі ненавиділи
нового окупанта. Деякі з них вступили до лав ОУН. Це
були: Степан Олексійович Габалевич 1917 р.н., Іван
Петрович Мазур 1915 р.н., Михайло Олексійович Угрин
1921 р.н., Василь Іванович Буць, Євген Григорович Хомин
та інші. Тоді про їхню діяльність в організації хоросняни
ще не знали, бо ситуація вимагала глибокої конспірації.
Підсумовуючи сказане, бачимо, що в результаті воєнних дій 1939 року відбулося розчленування території Польщі між двома монстрами
– гітлерівською Німеччиною і сталінським СРСР.
194 000 км2 етнічних українських, білоруських і
литовських територій загарбав Совєтський Союз, а
180 000 км2 території західної Польщі окупувала
Німеччина.
Зважаючи на те, що війна ця була знаковою у ХХ
столітті, наведемо основні дані з американських та
німецьких джерел про співвідношення сил, які брали
участь у воєнному протистоянні. Німецька армія, що
почала наступ на Польщу, нараховувала:
а) Група північ – 630.000 солдат;
б) Група південь – 883.000 солдат;
Разом – 1.513.000 солдат;
Групу «Північ» підтримувала Перша повітряна
армія, тобто 500 бомбардувальників і 300 винищувачів.
Групу «Південь» підтримувала Четверта повітряна
армія. У її розпорядженні було 310 бомбардувальників і
280 винищувачів. Польські мілітарні сили нараховували:
а) особовий склад – 1 800.000 солдат, в т.ч. під час першої
фази мобілізації, що почалась 27 липня 1939 р., покликано
до війська близько 1.000.000 солдат, з них ~ 800.000 з
території, розташованої західніше річки Сян, майбутної
демаркаційної німецько-совєтської лінії. Зі села Хоросно
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при першій мобілізації були покликані до війська Данилів
Іван Іванович 1909 р.н. і Кузь Володимир Васильович 1914
р.н. До другого туру мобілізації хоросняни не дочекались,
бо вже не було кому забирати їх до війська. Польська
авіація мала у своєму розпорядженні 935 літаків, з
яких менше половини були нової конструкції. Поляки
боролись хоробро, але їхня кіннота не могла протистояти
німецьким танкам. Тут напрошується питання: чи
мудрими були польські генерали, котрі давали наказ
кавалерії атакувати німецькі танкові з’єднання? Відповідь
нехай дасть читач. Польський воєнний флот нараховував:
4 есмінці, 5 підводних човнів та декілька кораблів меншої
тоннажності. Як відомо, кампанія тривала недовго,
незважаючи на передвоєнні претензійні гасла польської
верхівки на зразок: «Nie damy ni gudzika! Jestesmy silni,
zwarci I gotowi!»50. Вже 16 вересня польський уряд
перетнув польсько-румунський кордон. Після цього опір
німецькій армії ставили лише окремі роз’єднані військові
частини. Масштабних фронтальних битв уже не було.
В такій ситуації 17 вересня перетнули східний кордон
Польщі, як було сказано вище, дивізії Червоної Армії,
які майже без боїв (втратили за деякими даними 736
солдат вбитими і трохи більше пораненими) просувались
у західному напрямку назустріч «союзникові», тобто
німецькій армії. Наслідки війни були такими: Втрати
німців (дані американських джерел інформації) – 13.981
вбитих; 30.322 поранених. Вказані вище американські
джерела про польські втрати не повідомляють і додають,
що вони, мабуть, ніколи не будуть відомі. Проте, наводять
дані про кількість польських солдат, що потрапили у полон,
а саме 694.000, з них 477.000 піддались німцям, а 217.000
– Червоній Армії. Приблизно 100.000 жовнірів перейшли
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кордони Литви, Угорщини та Румунії.51 Німецькі джерела
інформації повідомляють: втрати польської армії – 66.300
вбитими, німецької – 10.500 солдат.52
Напад
на
Польщу
совєтські
дипломати
виправдовували відомою заявою про намір СРСР,
буцім-то, визволити український та білоруський народи
з-під польського панування. Одначе, справжня мета
Кремля була інша. Росія, як царська, так і більшовицька,
намагалась будь-що загарбати Галичину, як єдине джерело
національної самосвідомості українців (див. Ленін: «О
сепаратном мире»). З нестримною швидкістю шириться
вогнище чергової війни. 03.09.1939 р. Великобританія
і Франція оголошують війну Німеччині. 28.09.1939
Німеччина та СРСР підписують у Москві другу угоду,
тепер – про дружбу, співпрацю та про корекцію сфер
впливу в Европі. Після дипломатичних заходів почалися
активні воєнні дії. Гітлер, забезпечивши свій тил мирним
договором з СРСР, почав здійснювати окупацію західноєвропейських держав. За Австрією, Чехо-Словаччиною та
частиною Польщі анексував Данію, Норвегію, Бельгію,
Голландію і Францію. Очманілий від успіхів, розпочав
війну з Великобританією. Стратегічною сировиною –
металами, нафтою, зерном – походові Гітлера на Захід у
великій мірі допомагав Совєтський Союз.
Сталін теж не спочивав на лаврах. Після захоплення
Західної України і Білорусії, згідно з німецько-совєтським
договором, наступною жертвою його імперських апетитів
стала Фінляндія. Але на цей раз не вдалося! Мужній опір
фінського народу агресорам (навіть фінські комуністи
взялися за зброю) відвернув окупацію Фінляндії. Іншими
об’єктами анексії були: Литва – 15.06.1940 р., згодом
Латвія, а 06.08.1940 р. – Естонія. Бесарабію та Північну
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Буковину СРСР захоплює 28.06.1940 р. Отож, два тирани
змагалися між собою, хто з них поглине більше чужих
територій і поневолить їхні народи. Таким чином, у першій
фазі Другої світової війни сталінська Росія була таким
самим хижаком агресором, як і гітлерівська Німеччина.
Тому совєтські історики лукавлять, заявляючи, що «… у
Другій світовій війні СРСР був лише жертвою агресії».
Ця безсоромна брехня легко спростовується Історичними
фактами.
Наведені вище трагічні події на території майже всієї
Европи не могли не впливати на настрої мешканців села
Хоросно.
Працюючи поки що на своїх власних ділянках
землі, але пам’ятаючи комуністичні лиходійства у
Наддніпрянській Україні, хоросняни усвідомлювали, що
у найближчій перспективі їх чекає похмуре майбутнє.
Старше покоління, згадуючи початок Першої світової
війни, переконливо пророкувало переростання тогочасних
збройних зіткнень між державами у Другу світову війну. У
нових умовах недовіри і підозри до влади рікою спливав
час. Кожний наступний схід сонця селяни зустрічали
без особливої радості в душі. Мінорний настрій був
домінантним у їхньому побуті.
Настав червень 1941 року. В кінці другої декади
того місяця закінчилась цинічна мілітарна співпраця між
нацистською Німеччиною і комуністичною Росією. Як
стверджує колишній совєтський розвідник Віктор Суворов,
СРСР планував напасти на Третій рейх 6 липня 1941р.,
до чого готувався план під кодовою назвою «Операція
Гроза». Одначе Німеччина, розгадавши задум Кремля,
22 червня 1941 р. наносить превентивний удар проти
СРСР. 26.06.1941 р. – Фінляндія, а 27.06.1941 р. – Угорщина
оголошують війну сталінській Росії. Отже, вчорашній
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агресор тепер сам стає жертвою мілітарної інвазії. У
Гітлера не було іншого виходу, як прийняти ризиковане
рішення і напасти першим, зовсім не підготовленим до
затяжної війни, навіть без запасів зимового одягу для
війська і зимових мастил для техніки. Він розраховував на
блискавичну війну, беручи до уваги послаблення Красної
Армії попередніми репресіями. Раптовістю неочікуваного
нападу, а також не зовсім лояльним ставленням неросійських
народів до кремлівських володарів пояснюються успіхи
вермахту та величезні втрати СРСР упродовж перших
місяців війни. Інші історики пояснюють успіхи вермахту
тим, що Сталін, щоб приховати свої наміри, наказав
доставити до прикордонної смуги спочатку лише бойову
техніку, а згодом особовий склад Червоної Армії. Німецька
розвідка доповіла про це верховному командуванню, після
чого Гітлер дав наказ почати воєнні дії, коли ще особовий
склад Червоної Армії не прибув на свої місця у повному
складі. За цей помилковий маневр совєтського верховного
командування СРСР заплатив високу ціну.
Першими мешканцями села Хоросно, котрі
безпосередньо відчули на собі черговий воєнний стан,
були чоловіки призовного віку, котрих мобілізували
24.06.1941 р., а саме: Гуменецький Олексій Степанович;
Гуменецький Степан Трохимович; Жмінковський
Володимир Васильович; Жмінковський Данило Васильович; Камінський Михайло Іванович; Потурай Степан
Васильович; Петришин Василь; Іван Горак; Чорній
Григорій Григорович. (Вичерпні дані мобілізованих
хороснян – див. далі) Авторові цього тексту найбільше
запам’ятався виїзд з рідного гнізда до райвійськкомату у
Щирці Олексія Гуменецького. Стояв він на подвір’ї біля
хати в оточенні п’ятирічної доньки Ганни, чотирирічного
синочка Степана і дружини, котра на правій руці тримала
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шестимісячну донечку Олю, а в лівій – хусточку, якою
витирала сльози, що безупину лилися з очей. Навчена
життєвим досвідом жінка чула серцем, що це початок
неминучої трагедії, і після короткочасної мовчанки
заридала, а за нею діти. Тато, щоб втихомирити рідних,
сказав: «Не плачте, я скоро вернусь!» В той момент
над’їхали три вози, на яких сиділи всі інші мобілізовані.
Сусід Олексій попросив одного візника, щоб той дозволив
сісти з ним його дітям і дружині. Останній не заперечив,
і валка рушила у напрямі Щирця. А вже 2 липня 1941 р.
Гуменецький О. С. і Потурай С. В. загинули в селі Зубра,
що біля Львова, не в бою з німцями, а при досі не з’ясованих
обставинах. Обидва поховані на цвинтарі в селі Хоросно.
Забігаючи наперед, хочу схилити голову перед
світлою пам’яттю вдови Олексія Гуменецького Марії, яка
самотужки виростила усіх трьох дітей. Попри матеріальну
скруту вони виросли направду порядними людьми і
щирими українцями.
Новий потік трагічних подій, спричинених збройним
зіткненням двох тоталітарних імперій, що стрімко
перекочувався на Схід вздовж фантастично великого
фронту (3220 км) від Арктики до Чорного моря, не залишив
у спокою село Хоросно, хоч безпосередніх воєнних дій
на його території не відбулось. Наступними жертвами у
хороснянському мартиролозі були: Габалевич Степан;
Кузь Іван; Угрин Михайло, Чичкевич Іван. Усі вони були
схоплені нкведистами 25.06.1941 р. у ситуації, про яку
говорить свідок тих подій Євген Хомин. Йому слово: «В
селі тишина. Ні «наших», ні німців. Створилася ілюзія
миттєвого безвладдя, хоч ар’єргардні військові частини та
цивільна влада ще не залишили нашого терену. У таких
обставинах член ОУН Мазур Іван, що був у чорному
списку НКВД, вийшов з підпілля і зібрав у хаті Горака
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Федька хлопців на нараду, де вони всі разом мали вирішити
питання спорудження в’їздної брами для німців. Одначе
поспішний задум Івана Мазура мав фатальні наслідки,
він став причиною мученицької смерті названих вище
чотирьох хороснян. Хороснянські комсомольці, побачивши
І.Мазура, вмить побігли у Дорнфельд (Тернопілля), а
звідтіля з озброєним загоном НКВД з’явилися на подвір’ї
Ф. Горака. І.Мазур і ще декілька його друзів через заднє
кухонне віконце встигли вискочити. В руки нкведистів
попали М.Угрин та С.Габалевич. Їх, закутих, вздовж
потічка повели у напрямі колишньої німецької колонії,
до хати попереднього німецького господаря Штрома. Ця
новина вмить облетіла село. Тому чоловіки, особливо зі
західної околиці села, почали втікати до лісу, а частина
загону НКВД і хороснянські комсомольці бігли та стріляли
навздогін. Я53 з татом з косами в руках, теж рятувались
втечею у тому ж напрямі. Кулі свистіли близько нас, але
ми непошкоджені добігли до лісу, в якому сховались. Там
я побачив також І.Мазура.
Як розгортались драматичні дії у хаті Штрома? Там
чекіст Кушнір вистрелив і смертельно поранив М.Угрина.
Нещасний благав ката добити його. Той, насолоджуючись,
як у смертельних конвульсіях конає жертва, неквапно ще
одним пострілом з нагана обірвав його молоде життя.
А якою була дальша трагічна доля С. Габалевича?
Його у наручниках повели до Дорнфельду. По дорозі, коло
хреста, у житі зловили Кузя Івана, який рятувався втечею.
Погнали їх разом далі, а назустріч їм повертався з Добрян
до села Хоросно Іван Чичкевич (чоловік Ганни Піщунки)
з полотном від ткача. І його до «компанії». Згодом його
дружина призналась сусідам, що це вона винна в його
мученицькій смерті і додала: «Кажу йому: йди, йди принеси
полотно з Добрян, бо ж війна і воно може пропасти». Ось
Хомин Є.Г.
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так рідна жінка мимоволі відрядила свого чоловіка на той
світ. Усіх трьох пов’язаних тримали на німецькому цвинтарі
в Дорнфельді. Вночі сторожив їх міліціонер Василь
Камінський зі села Хоросно. Як односельчани просили,
благали його всі троє, приречені до страти: «Василю,
друже, розв’яжи нас і разом втікаймо! Ось – ось прийдуть
німці. Рятуй нас і себе». А товариш Василь, з яким разом
росли, дружили, був невблаганний. Про цей діалог стало
відомо пізніше від дружини Василя Камінського. Коли
він, відступаючи на схід разом зі щирецькою міліцією,
вступив додому, то розповів жінці про це все, а сам пішов
зі своїми товаришами по «професії» та й пропав безвісти.
Про його долю можна тільки здогадуватись, порівнюючи
її з відомими нам аналогічними фактами. Адже росіяни
українцям взагалі, а галичанам зокрема, не довіряли і при
першій нагоді їх розстрілювали».
А якою була дальша трагічна доля трьох хороснян,
яких долучили до групи інших в’язнів у Щирці? Про це
розповідає Дейнека (у минулому мешканець Щирця).
Серед іншого він каже: «Вночі з 26 на 27 червня 1941 р.
енкаведисти зігнали в’язнів до стодоли і стайні польського
ксьондза. Тут, під гуркіт трактора з військової частини (щоб
заглушити зойки мучеників) їх катували в нелюдський
спосіб. Довкола стодоли був викопаний глибокий рів, у
котрий скидали трупи. В стодолі я бачив замордованих
з повідрубуваними ногами і руками, зі здертою шкірою,
повідрізаними носами, язиками і вухами, деяким на плечах
вирізано хреста, знято шкіру з голови разом з волоссям.
Іншим було позабивано в п’яти довгі цвяхи. Стіни були
забризкані кров’ю. На долівці була згусла кров заввишки
десять сантиметрів. На стовпах стайні, де робітники
ксьондза вішали кінську збрую, були прибиті поперечки,
а на них розіп’яті поприбивані цвяхами люди. Одні з них
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мали на голові ніби корону з колючого дроту. Ще одного я
бачив у ямі з гашеним вапном, де він загинув під час його
кипіння.
Врятувався в Щирці один чоловік – німий, котрий
жестами показував, як більшовики замордували його
братів і батька.»
На закінчення розповіді про цей злочин проти
людства наведемо список закатованих садистами НКВД у
с.м.т. Щирці вночі з 26 на 27 червня 1941 року, виділивши
хороснян
Часопис: «Шлях перемоги». Від 20.03.1960р.
П/№
1
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Прізвище, ім’я

Рік
Місце прожинародж. вання до арешту
2
3
4
Бардак Микита
Невід.
Невідоме
Габалевич Степан
1917
с. Хоросно
Гайдучок Семен
1919
с. Підтемче
Гайдучок Степан
1921
с. Підтемне
Горак Семен
Невід.
Невідоме
Горембський Станіслав
1915
Невідоме
Кавута Василь
1910
Невідоме
Красівський Володимир
1913
Невідоме
Кузь Іван
1907
с. Хоросно
Кузь Михайло
1909
с. Піски
Кузь Семен
1914
с. Піски
Кулик Зеновій
1921
Невідоме
Лисий Теодор
1905
Невідоме
Максимович Іван
1911
с. Піски
Рибак Петро
1913
с. Піски
Романів Іван
1900
с. Піски

1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2
Скочилас Михайло
Стецьків Петро
Тибінка Михайло
Тибінка Федір
Тибінка Юрій
Фітьо Богдан
Фітьо Григорій
Фітьо Степан
Хомин Богдан
Хомин Михайло
Чичкевич Іван
Шеремета Іван
Янівський Михайло

4
1910
1896
1917
1918
1896
Невід.
1906
1912
1921
1917
1912
1920
1897

4
Невідоме
с. Лани (воїн УГА)
с. Сердиця
с. Гуменець
смт. Щирець
с. Добряни
с. Добряни
с. Добряни
с. Сердиця
с. Сердиця
с. Хоросно
с. Сердиця
с. Лани (воїн УГА)

Після вступу німецьких військ були знайдені
перелічені вище жертви більшовицького нелюдського
терору. Їх перепоховали 7 липня 1941 року на Горішньому
кладовищі смт. Щирець. У траурній процесії довжиною
більше одного кілометра взяли участь мешканці сіл: Лани,
Піски, Хоросно, Гуменець, Сердиця, Добряни, Красів і
с.м.т. Щирця.
При цьому нагадаємо, що з наступом німецьких
військ совєтське НКВД почало масове знищення всіх
арештованих. Людей живцем замуровували. Живим
священикам вирізали хрести, вагітним жінкам розтинали
животи. У великих містах – Львові, Тернополі, Золочеві,
Бережанах – вдень і вночі біля тюрем гуділи заведені
трактори, щоб заглушити крик і стогін нещасних. Як згадує
Роман Тринько у книзі «Краснопуща», з бережанської
в’язниці вже перед наближенням фронту вивезли групу
арештантів, і на узліссі біля села Жуків НКВД-сти усіх
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розстріляли, навіть не сходячи з автомобіля, щоб мати
можливість без зайвих затрат часу наздогнати совєтські
війська, які тікали у паніці. З приходом німецьких частин
одними з перших у містах Галичини були відкриті тюрми.
Народ побачив жахливі картини російсько-більшовицького
терору. Серед стосів трупів лише незначну частину
нещасних вдалося ідентифікувати рідними.54
Виникає питання: чи здатні чистокровні слов’яни
здійснювати вище названі звірства? Світова історія
подібних злочинів в ареалі розселення европейських
слов’ян не зафіксувала. На таке спроможні хіба слов’янізовані нащадки Чінгісхана. Адже була Московщина
упродовж 242-х років (1238-1480 рр.) під пануванням
татаро-монголів. Це майже десять поколінь спільного
проживання на тій же території, під час якого мали місце
чисельні міжетнічні шлюби, тобто кровне змішування.
Створювалася специфічна евроазіатська культура,
ментальність в якій переважав азіатський елемент –
жорстокість, деспотизм і т.ін. Народ, який сформувався з
тієї міжетнічної мішанини, має своє особливе світобачення,
яке простежується навіть у ХХІ сторіччі.

Відновлення Української держави
Оприлюднені
німцями
факти
закатованих
більшовиками десятків тисяч українців Галичини
підсилили в людей віру в німецького визволителя. Після
вичікувальної паузи німецький окупант створив в очах
народу видимість визвольної місії. І поки що люди
в це повірили. Німці дозволили створити українську
поліцію. Для її членів був виданий німецько-український
самовчитель, з допомогою якого можна було упродовж 2-3
місяців засвоїти німецьку мову на побутовому рівні.
Якими ж були дії українців після приходу в Галичину
54

Р.Тринько: «Краснопуща», стор. 141-142
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німецької армії? В понеділок 30 червня о 18 годині у
Львові в приміщенні Товариства «Просвіта» (площа
Ринок, 10) зібрався керівний склад ОУН у присутності
велелюдної маси львів’ян на площі з метою оголошення
акту відновлення Української Держави. Після тригодинної
наради Збори оприлюднили присутнім на площі наступне:
«Український уряд
Рішення Національних Зборів
ч1/41

Акт відновлення Української Держави.
1. Волею українського народу, Організація
Українських Націоналістів під проводом Степана
Бандери проголошує відновлення Української
Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління
найкращих синів України.
Організація Українських Націоналістів, яка
під проводом її Творця й Вождя Евгена Коновальця
вела в останніх десятиліттях кривавого московськобільшовицького поневолення завзяту боротьбу за
свободу, взиває увесь український нарід не скласти
зброї так довго, доки на всіх українських землях не
буде створена Українська Суверенна Держава.
Суверенна Українська Влада запевнить
українському народові лад і порядок, всесторонній
розвиток всіх його сил та заспокоєння всіх його
потреб.
2. На західних землях України твориться
Українська
Влада,
яка
підпорядковується
Українському Національному Урядові, що створиться
у столиці України – Києві з волі українського народу.
3. Відновлена Українська Держава буде тісно
співдіяти з Націонал-Соцалістичною Великою
131

Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера
творить новий лад в Европі і світі та допомагає
українському народові визволитися з-під московської
окупації.
Українська Національна Революційна Армія, що
творитиметься на українській землі, боротиметься
далі спільно з союзною німецькою армією проти
московської окупації за Суверенну Соборну Українську
Державу і новий лад у цілому світі.
Хай живе Суверенна Соборна Українська
Держава, хай живе Організація Українських
Націоналістів, хай живе Провідник Організації
Українських Націоналістів Степан Бандера!
Слава Україні! Героям Слава!
Провідник Національних Зборів Ярослав Стецько.»

Цього ж дня у вечірню пору наведену вище відозву до
українського народу львівська радіостанція двічі передала
в ефір і повторила ранком 1 липня 1941 р.
Хороснянам, що зібрались на майдані східної
частини сільського лугу, прочитав зміст відозви Захарій
Матвіїв 2 липня 1941 року. Цю подію хоросняни жваво
і тривалий час обговорювали. У загальному, оцінка акту
була позитивною.
У німецьких найвищих колах Акт відновлення
Української Держави був несподіванкою і не входив у
плани Гітлера. Тому 5 липня 1941 р. німецьке керівництво
викликало Степана Бандеру до Берліна для пояснень. Його
взяли під домашній арешт. 15 липня вже Ярослав Стецько
давав пояснення в Берліні про створення Правління 30
червня 1941 р. Обох вмовляли відкликати Акт відновлення
Української Держави, але вони відмовились задовільнити
вимоги німецької сторони.
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5 серпня 1941 р. Степан Бандера і Ярослав Стецько
надіслали листи Гітлеру з протестом проти включення
Галичини до Генерального Губернаторства від 1 серпня
1941 р. Таке включення давало юридичні підстави німцям
переймати всю владу в Галичині. Гітлер не завагався
використати момент і дав наказ розпустити Уряд України,
а його провідників арештувати. Такі події змусили усіх
членів ОУН перейти у підпілля.55

Хоросно під німецькою окупацією
(30 червня 1941 – 27 липня 1944 р.р.)
В галузі сільського господарства відбулись певні
зміни за сценарієм, впровадженим новим окупантом.
Колгоспи, що їх встигли організувати совєти на базі
старих фільварків, німці залишили недоторканими, а
основний посівний ареал оброблявся одноосібно. Одначе
німці зробили все, щоби більша частина продовольчих
ресурсів українського села була використана для потреб
німецької армії та німецького управлінського персоналу.
Щоб населення не могло використовувати хлібні ресурси
для власних потреб, німецький зайда оголосив нещадну
війну жорнам (установка для ручного розмелу зерна).
Усі млини були також закриті. Уся продуктивна худоба
була прокульчикована з категоричною забороною
населенню використовувати її для власного споживання.
В такій обстановці селянам встановили ще і непосильні
завдання зі здачі зерна, м’яса, молока. Однак навіть у
такій несприятливій ситуації селяни не впадали у відчай,
а з більшим чи меншим успіхом поборювали труднощі,
зумовлені воєнним лихом.
1941 року був дуже слабий урожай злакових культур,
55

І. Вуйцик: «Милошовичі – історія села…» с. 139
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і вже весною 1942 року аж до нового врожаю у більшості
селян не було хліба. Це спонукало людей їздити на Волинь
купувати зерно чи навіть муку. Тато автора цього тексту
зумів за невеликі кошти придбати швейну машину.
Взявши на дорогу трохи їжі, вирушив возом у напрямі
Луцької області і за чотири дні повернувся домів, привізши
один центнер пшениці як оплату за машинку. Усі ми з
полекшенням на серці зустріли цей дар, що у значній мірі
допоміг нам дожити до нового урожаю. Тут не зайвим буде
додати, що під час такої мандрівки треба було бути дуже
обережним, бо німці, якщо впіймали жертву, відбирали
все придбане. На щастя для людей, їм помагала українська
поліція, направляючи їх такими шляхами, щоб не попасти
у руки німцям.
Виникає питання, чи нинішня 2011 р. міліція
«незалежної» України виконала б подібний благородний
вчинок?
Цікавим є той факт, що за весь час німецької окупаціїї
у селі Хоросно не було жодного представника адміністрації
– німця! Управління селом здійснював староста, якого
громада обирала самостійно простим голосуванням. Для
цих завойовників найголовнішим було вчасне отримання
контингенту від населення – продовольчого податку,
який призначався в залежності від величини конкретного
господарства. Хоросняни були зобов’язані відвозити
провіант на приймальний пункт до Щирця, де отримували
довідку про кількість зданої сільгосппродукції.
Гаслом, яке німці любили повторювати, було:
“ordnung ist ordnung”, тобто – “порядок понад усе!”
Отже, якщо селяни були законопослушними, у їхнє життя
влада не втручалася. Ми мали повну свободу у тому, що
стосувалося віросповідання і культури.
Хоча будь-який окупаційний режим є нестерпним для
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поневоленого народу, все ж мушу сказати, що це були лиш
квіточки, порівняно з тим, що довелось нам вистраждати
у “чудовій” державі робітників і селян під назвою СРСР!
Становище в галузі культурного життя заслуговує
на більш мажорну оцінку. Відновився випуск часописів
«Місіонер», «Вечірня година», «Сільський господар». Для
дітей стали випускати спеціальний журнал «Малі друзі».
Відновили роботу місцеві драматичні гуртки, хори при
церквах і читальнях «Просвіти». Активізувалась робота
«Пласту». У всіх селах і містах проводились маніфестації,
де український люд висловлював надію на краще життя,
як економічне, так і політичне. Народом оволоділа певна
ейфорія.
Повертаючись до малої батьківщини – села Хоросно,
зауважимо, що від 1940 до початку 1942 тут не було
приміщення для культурно-просвітницьких заходів, бо
будинок колишньої Просвіти реконструйовано на житло
для родини Сташишина. Довелось починати з нуля.
Селяни вирішили збудувати осередок Просвіти на ділянці
лугу в центрі села. Власними силами підібрали мулярів
та достатню кількість допоміжних робітників. Будівельні
матеріали з різних куточків терену довозились кіньми.
Внаслідок колективної самовідданої праці хороснян в
кінці червня 1942 р. у центрі села виріс красивий цегляний
будинок для культуро-просвітницьких потреб.
На відміну від попереднього, німецький режим не
вмішувався у духовно-культурну діяльність українців.
Новий статус-кво був сповна використаний народом. Як у
багатьох селах, у нашому був організований драматичний
гурток. Його керівником став учитель хороснянської
школи Петро Балко.
До сказаного вище додамо, що упродовж вересня 1941
року у східній частині лугу виросла символічна могила135

курган з березовим хрестом на її вершині. Велелюдна
група свідомих хороснян насипала її на пам’ять про
мучеників села Хоросно, закатованих садистами НКВД
у Щирці в червні 1941 року. В неділю 29 вересня того ж
року, у присутності мирян, її посвятив отець Іван Дорик.
Навесні 1942 року згаданий вище П.Балко зібрав
у школі активну сільську молодь, перед якою висловив
намір поставити силами сільських аматорів п’єсу Григорія
Квітки-Основ’яненка “Сватання на Гончарівці”. У зв’язку
з тим, що вказана п’єса супроводжувалася солоспівами,
дуетами і хоровими номерами, (муз. К.Стеценка),
бажаючі брати у ній участь повинні були володіти тим
чи іншим рівнем вокальних даних. Учитель, маючи у
своєму розпорядженні піаніно німецького виробництва,
вмів непогано виконувати на ньому нескладні музичні
твори. Враховуючи це, він почав перевіряти вокальні дані
кожного з претендентів до драматичного гуртка. Нас було
дванадцять осіб. «Успішно» здали іспит тільки вісім, з
них дві дівчини: Данилів Катерина і Мельник Катерина.
Перше місце в «конкурсі» зайняла К. Данилів. Її природні
голосові дані впритул наближались до рівня таланту.
Здавалось, що вона закінчила вокальний відділ тої чи іншої
музичної школи. Вона володіла приємним на слух голосом
широкого діапазону, з верхнім регістром «ля» другої
октави. Словом, були всі підстави зарахувати її до класу
ліричне сопрано. Друга Катерина, на відміну від першої,
мала вужчий діапазон голосу з дещо нижчими верхніми
регістрами. У хлопців голоси особливо не виділялись.
Вони відрізнялись лише здатністю володіти або нижчими,
або вищими нотами при обмеженому нотному діапазоні,
тобто виконувати музичні твори, призначені або для басів,
або для тенорів. Отож були посередніми виконавцями
ролей на аматорському рівні.
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Маючи під своїм керівництвом такий колектив,
П.Балко прийняв рішення вивчити текст і музику п’єси
“Сватання на Гончарівці”. Ролі виконували: Дзьоба
Володимир – Прокіп Щурат; Мельник Катерина – Одарка;
Данилів Катерина – Уляна; Буць Богдан – Олексій;
Камінський Михайло – Кандзюба; Ярем Володимир –
Стецько; Буць Василь – Скорик; Камінський Іван – Тиміш.
У хорі співали молоді дівчата села Хоросно.
Підготовка з репетиціями до сценічної постановки
тривала півтора місяця. У середу 14 жовтня на Покрови
хороснянський драматичний гурток склав перший іспит
перед глядачами нашого села. Зала клубу була заповнена
вщерть. У першій дії виступ почав Прокіп (виконавець Дзьоба Володимир). Тримаючи на плечі свиту, лагідним
баритоном у супроводі піаніно заспівав:
“Спить жінка тай не чує,
Що мужик її мандрує.
Спи, жінко, спи!
Я тим часом одягнуся
Та на вольну заберуся,
А ти, жінко, спи!
Хоч немає ні алтина,
Відвічатиме свитина,
А ті, жінко, спи!
Як уволю я нап’юся,
Чорта й жінки не боюсяНехай вона спить!”
Ми, усі інші виконавці ролей, заглядаючи через
шпарини задньої куртини, спостерігали, якою є реакція
глядачів. Видно було, що переважна більшість з них злегка
усміхається. Це нейтралізувало наш острах перед першим
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виходом на сцену, і кожний з нас сміливіше виконував
свою роль. В усіх трьох діях усе йшло майже без помилок.
У фіналі спектаклю хор проспівав:
.................................................
“Поки добра на світі ждати
Так нам отут хіба дрімати?
Ану! почнем лишень гуляти!
Горілка є, музика гра.
Дівчата! нуте танцювати!
Трара - рара, трара - рара.”
Після чого усі танцюють.
Нам було приємно виходити зі сцени під оплески
глядачів. На обличчі нашого керівника ми побачили
задоволену посмішку.
Другою п’єсою, яку ми вивчали для сценічної
постановки, був твір Івана Котляревського (музика
Миколи Лисенка) «Наталка Полтавка». В селі Хоросно
ми показали її вперше в березні 1943 року. Головні ролі
виконували: Наталка – Катерина Данилів; Терпелиха –
Катерина Мельник; Макогоненко – Володимир Дзьоба;
Петро – Василь Буць; Микола – Богдан Буць; Возний –
Володимир Ярем та ін.
При повній залі глядачів на сцену вийшла Наталка і
під музичний супровід почала:
“Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться;
Ой, як моє болить серце, а сльози не ллються(2)
Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу,
Тілько тогді і полегша, як нишком поплачу(2)
..............................................................................
До кого я притулюся і хто приголубить?
Коли тепер того нема, який мпене любить (2).”
П’єса закінчилась мажорним секстетом, де кожний
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зі шести співаків мав свою партію, які ми виконали з
немалим успіхом:
“Зачинаймо веселитись,
Час нам сльози осушити;
Доки лиха нам страшиться,
Не до смерті ж в горі жити.}(2)
Нехай злії одні плачуть,
Бо недобре замишляють
А полтавці добрі скачуть
Не на зло другим гуляють.”}(2)
В обстановці відносного спокою у нашому регіоні
ми їздили в сусідні села, де здійснювали постановку
одної з названих вище двох п’єс, а саме до сіл: Красів,
Бродки, Добряни і Милошовичі. В суботу 8 травня 1943
р. відбувся конкурсний виступ трьох драматичних гуртків
в тодішньому районному центрі – Щирці. В ньому взяли
участь колективи: гурток Щирця, який поставив п’єсу
Т. Шевченка «Назар Стодоля»; села Поршна з оперетою
«Чорноморці» – сюжет Михайла Старицького, музика
Миколи Лисенка та нашого села Хоросно з п’єсою «Наталка
Полтавка». Після закінчення під оплески глядачів жюрі
розподілило місця так: перше місце зайняв драматичний
гурток села Поршна; друге – села Хоросно; третє – гурток
Щирця. Незаперечну перемогу здобули поршняни завдяки
талановитим чоловічим голосам, які на високому рівні
виконали хоровий уривок з п’єси: – «Ревуть - стогнуть
гори-хвилі по синьому морі,
Плачуть-тужать козаченьки в турецькій неволі...»
Хоросняни не нарікали на своє друге місце, бо
усвідомлювали, що не могли своєю грою перевершити
поршнян, які під час виступу заробили найбільше оплесків
глядачів.
Таким чином, молодь Галичини, яка тимчасово не була
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ще залучена до активних воєнних дій, на печах не лежала,
а свій вільний час використовувала для патріотичновиховної діяльності. Але це не могло довго тривати у
вогнищі світової війни. Після Сталінграду вогненний
вал німецько-совєтської брані котився з нестримною
швидкістю у зворотньому напрямі зі сходу на захід і, в
основному, територією України, яка була не суб’єктом,
а об’єктом війни. За її природні багатства змагались два
кровожерливі хижаки: німецький націонал-фашизм і
російський комуно-фашизм. Перший ставив собі за мету
збільшення життєвого простору за рахунок України, а
другий – завоювання всієї Европи, а згодом цілого світу, під
лозунгом світової комуністичної революції. На щастя, не
вийшло. Мабуть тому під час правління Сталіна і Хрущова
9 травня був робочим днем, без коштовних і помпезних
військових парадів.

Хороснянські остарбайтери
Упродовж 1942 року планета Земля здригалася від
вибухів гарматних куль та авіабомб. На всіх театрах воєнних дій Другої Світової війни не вщухали пекельні бої.
Війська гітлерівської коаліції на східноевропейському
фронті поки що невпинно і відносно швидко пересувались
на схід. Одначе тимчасові мілітарні здобутки віддаляли
ефемерних “переможців” від своїх джерел постачання.
Відновлювати людські та матеріальні втрати з власних
скромних резервів створювало чимало проблем. Майже
всі німці боєздатного віку були задіяні на фронті. Одні
– безпосередньо на передовій, інші – в допоміжних
структурах. Робочі місця на території, не зайнятій
бойовими діями, порожніли. Це спонукало верховне
керівництво Рейху залучати до праці, загалом на
об’єктах воєнної промисловості, працездатних людей із
140

завойованих Вермахтом територій. Звідусіль покотились
сотні ешелонів, заповнених людьми, що прямували на
терени Німеччини, від норвежців починаючи і греками
закінчуючи. У тому велетенському гурті людей мешканці
України займали найбільшу частку. Із декількох цифр,
найбільш імовірною історики називають 2,5 мільйони.
Українські остарбайтери, як і представники інших
східноевропейських народів, отримували мізерну платню
за свою виснажливу працю.
Усю цю масу майбутніх трудівників, що були
запроторені до новітнього рабства, можна розділити на
дві групи. Перша – це ті, що працювали в промисловасті у
містах або позаміських промислових осередках. Друга – ті,
що трудились у сільському господарстві. Побутові умови
перших і других мали свої переваги і недоліки. Перші у
вільний від праці час мали можливість, хоч би частково,
користуватись здобутками цивілізації: відвідувати кіно,
театри та інші розважальні імпрези, якщо на це дозволяли
рештки зароблених грошей. Найбільшою небезпекою
для цієї групи осіб була ймовірність стати жертвою
бомбувань міських осередків америконо-англійською
авіацією. Харчування теж було, щодо калорійності та
кількості, нижче норми. Робітники, що працювали у
сільському господарстві, мали можливість вживати їжу
калорійну та в достатній кількості. Проте про культурні
розваги могли тільки мріяти. Остарбайтери, що трудились
у міських осередках, коротали свій вільний від праці час
у бараках, зазвичай дерев’них. Спали на двоповерхових
нарах на матрацах, заповнених соломою. Почували себе
щасливими, якщо простирадло, коц і “подушка” не були
подіравлені. Сільські працівники, зазвичай, спали в хатах
у постелі, що не дуже відрізнялась від тієї, на котрій
перебували в обіймах Морфея господарі.
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Отож, назвемо і тезисно згадаємо долі хороснян,
вивезених до Німеччини, кого пам’ятає і довідався про
них з розповідей їх родичів автор.
1. Горак Ганна (в селі Хоросно їй дали прізвисько
“Мудра”) 1921 р.н. Була вивезена за списком
щирецької районної адміністрації. Працювала
в сільському господарстві в північно-східній
Німеччині. По закінченні війни повернулась на рідну
землю. Згодом переїхала до Львова, де проживала
до останніх днів життя.
2. Горак Степан Федорович 1922 р.н. За контрактом,
добровільно виїхав до столиці Австрії – Відня. Там
працював токарем в одному з цехів залізничної
галузі, удосконалюючи свій фах. Весною 1945
року повернувся домів. Переїхавши до Львова,
продовжував працювати за фахом на заводі
автонавантажувачів аж до пенсійного віку.
3. Гуменна Феодосія 1923 р.н. Вивезена за списком
щирецької районної адміністрації 1942 року.
Працювала у сільському господарстві в західній
Німеччині, земля Баварія. Цей регіон у кінцевій фазі
війни окупувала армія США. По закінченні війни
емігрувала до Сполучених Штатів Америки. Там
працювала у фермера. Її доля на схилі віку невідома.
4. Дмитрах Пелагія 1919 р.н. Вивезена до Німеччини
1942 р. За інформацією близьких родичів,
працювала, не маючи жодного фаху, на допоміжних
роботах у невеликому містечку (назва невідома), що
неподалік кордону з Польщею. На Батьківщину не
повернулась. Після війни не давала про себе жодних
вістей. Вважається такою, що пропала безвісти.
5. Камінська Ганна 1925 р.н. 1942 року піймана
службовцями німецької польової жандармерії
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на ринку міста Миколаєва Львівської області.
Вивезена до Німеччини, де працювала у сільському
господарстві. По війні повернулась на Батьківщину.
Померла у 2011 році. Похована у рідному селі –
Хоросно.
6. Костецький Михайло 1919 р.н. Вивезений до Німеччини 1942 року за списком щирецької райадміністрації.
Працював у сільському господарстві. Після війни
емігрував до Австралії. Там, одружившись, створив
свою сім’ю, яка проживала у містечку Куінбеян
неподалік Канберри у штаті Новий Південний
Уельс. Заробляв для утримання родини, працюючи
на шахті з видобутку кам’яного вугіля. У травні 1962
року відвідав рідне село. Усі члени родини вітали
його зі сльозами на очах. Адже понад 20 років не
бачили свого брата. Батьків на цьому світі вже не
було. Гостював у рідні 2 тижні. Недовго прожив
після повернення до Австралії. Туга за рідним краєм
прискорила йому перехід у потойбіччя.
7. Костів Олена 1926 р.н. Її піймали німецькі жандарми (разом із Ганною Камінською) у Миколаєві
Львівської обл. Вивезена до Австрії, де працювала
в сільському господарстві, в селі Нідерсульц, район
Ґенсерндорф Віденської області. Після війни разом
із двома іншими дівчатами поверталась до рідних
околиць, в основному, пішки через Румунію.
Одружившись з хороснянином Богданом Данилівим,
прожила до останніх своїх днів у рідному селі.
Померла у березні 2014 року.
8. Лопатка Розалія 1922 р.н. Вивезена на примусові
роботи до Німеччини за списком щирецької
райадміністрації.
Працювала
в
сільському
господарстві. До рідного краю не повернулась. Під
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час перебування у Німеччині познайомилась з таким
же остарбайтером, родом з Польщі. Після війни
вони одружились і переїхали на постійне спільне
проживання до познанського воєводства.
9. Палій Пелагія 1925 р.н. Вивезена до Німеччини за
списком щирецької райдержадміністрації 1942 року.
Працювала у сільському господарстві. Після війни
повернулась до рідного села. Невдовзі переїхала до
обласного центру, де проживала до останніх своїх
днів.
10. Фуртак Йосиф 1916 р.н. До Німеччини вивезений
за списком щирецької райдержадміністрації, як
і більшість хороснян. Працював у сільському
господарстві. Після війни повернувся до рідного
села, де одружившись, прожив до дня депортації в
Сибір разом з батьками. Повернувшись один з місця
заслання, (бвтьки там померли), одружився вдруге.
Разом зі сім’єю проживав у Стрийському районі на
Львівщині до кінця своїх днів.
Тим закінчується список хороснян, вивезених до
Німеччини упродовж 1942 року. Одначе це не означає,
що злочинна діяльність німецького наїзника на цьому
припинилась. Займанець продовжував це лиходійство далі,
виселяючи до Рейху працездатних українців з усієї тимчасово
окупованої ним нашої території. Долю перелічених хороснян
довелось розділити і авторові даної праці. У п’ятницю 29
жовтня 1943 року службовці німецької польової жандармерії
спіймали мене разом з іншими громадянами молодого і
середнього віку обох статей на станції Львів-Підзамче. Після
перевірки стану здоров’я пасажирським поїздом відправили
нас до столиці Австрії – Відня. З часом нас розмістили
в бараках табору № 12. Об’єкт цей був розташований на
Ваґрамерштрассе неподалік ріки Дунай, на краю невеличкого
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парку. Перегодом кожного з нас призначили на те чи інше
підприємство, де ми були змушені працювати до закінчення
війни, тобто протягом 18 місяців. Не всі дочекались тієї
жаданої хвилини, бо чимало з нас загинули під час бомбувань
американською авіацією міста Відня.
Мені довелось працювати вантажником у філії фірми
Сімекс-Шукертверке. До цього місця праці я доїжджав з
табору трамваєм три зупинки. В наш обов’язок входило:
1. Розвантаження залізничних вагонів, що прибували
на майдан розподільчої бази. У вагонах були, в
основному, електротовари, в т.ч. електродвигуни.
2. Брати участь у перевезенні вантажними машинами
вказаних товарів до великого складу бази.
3. Розкладка цього краму на призначені місця у великій
залі бази.
З бігом часу ці речі розвозились до конкретних
замовників: заводів; цехів; будівельних організацій.
Названий цикл дій повторювався, майже не
змінюючись, аж до часу наближення східного фронту
до околиць Відня. Праця моя була суто фізична і доволі
виснажлива. Відпочити можна було у вихідний день
– неділю, а також, коли вагони з крамом приїжджали
з порушенням графіка. Це було, в основному, під час
авіанальоту. Тоді ми пересиджували у бомбосховищах
і мріяли, щоб жодна бомба не вибухнула над нашими
головами. Мої особисті бажання здійснились, інакше я не
писав би цих рядків 2011-го року.
Коли вже звуки фронтової канонади не вщухали,
а приміська залізниця ще працювала, я переїхав до
двоюрідної сестри Олени Костів, котра працювала в
недалекому від Відня селі Нідерсульц (див. вище поз.
7). Звідти, переживши просування фронту на Захід,
повернувся на Батьківщину. 30 квітня 1945 року в
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обіймах рідних закінчилась моя півторарічна примусова,
напіврабська, насичена негативними стресами періоду
воєнного лихоліття, праця в Австрії.
Одначе на цьому не можна закінчити розповіді про
один з чисельних мартирологів українського народу, в т.ч.
хороснян. Хоч з великим запізненням (за півстоліття), коли
чимала частка остарбайтерів перейшла вже у потойбіччя,
в лютому 1995 року в засобах масової інформації
появилось повідомлення, що тогочасний німецький уряд
взяв на себе зобов’язання надати грошову компенсацію
вихідцям зі Східної Европи, що під час війни примусово
працювали на території Німеччини або окупованих нею
держав. Унаслідок цього в Україні був створений “Фонд
Взаєморозуміння та примирення”. У Львівській області
його очолювала Олена Павлівна Брик. Для надання
грошової готівки остарбайтери були поділені на три групи.
1.Ті, хто відбував покарання у концтаборах, мав
одержати, з незначним відхиленням, 15000 німецьких
марок (DM), згодом еквівалент в EUR.
2. Ті, що працювали в промисловості, – 3000 DM.
3. Хто працював у сільському господарстві – 1000 DM.
Готівка видавалась п’ятьма частинами від лютого
1995 року до листопада 2006 року. Таким чином, німецький народ частково реабілітував себе в очах колишніх
остарбайтерів і членів їх родин. Нам заздрили ті українці,
що працювали в сибірських концтаборах у холоді та голоді
в нелюдських побутових умовах, де виживали тільки
сильні. Слабші назавжди залишали свої кості в сибірській
мерзлоті. Таких було чимало. Ті, що залишились живими і
повернулись на рідну землю, дивувались, чому кремлівська
камарилья не дала їм ні копійки за спричинені нею
моральні і фізичні страждання, як це зробила Німеччина
стосовно іншої частини їхніх співвітчизників.
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Українсько-польське протистояння
Чим ближче підступав до Галичини фронт, тим
більше відчувало її населення, від дітей до старців,
тягар війни. На горизонті, крім німців, появились ще дві
антиукраїнські сили – польські боївки (в основному АК)56
і російські партизани. Вони не вступали у відкритий
бій з озброєною УПА, а тероризували і вбивали мирне
українське населення. Над нашим народом нависла
чергова серйозна загроза.
І.С. Вуйцик у своїй праці серед іншого пише:
“Збройні напади польської АК на українські села не
припинялися. 28 березня 1944 р. у селі Мальчиці вбито
8 мешканців, 15 червня 1944 р. в селі Глібовичі Свірські
було вбито 44 мешканці, в тому числі й священика, 11
червня в селі Шоломия вбили 5 мешканців, 3-го липня в
с. Сухоріччя вбито 9 мешканців. В інших селах вбивали по
2-3 особи. На жаль, спершу відплатних акцій з боку УПА
не було. В ніч з 15 на 16 березня 58 бойовиків АК напали
на село Глібовичі Свірські, і за даними польських джерел
упродовж 45 хвилин вбили 60 мешканців.”57 Польські
аківці продовжували вбивати українське мирне населення
і в інших селах Галичини. Одначе, були командири сотень
УПА, котрі не могли бути байдужими до страждань
українців. Відплатну акцію за злочини АК здійснила
сотня УПА, що була під командою “Дира”. Вона знищила
опорну базу польського підпілля – село Гутисько і хутір
Мідяки. За свідченням мешканця с. Семенівки – Болеслава
Беднарського – під час тієї акції вбито 106 поляків, а село
спалено.
У боротьбі проти українського народу поляки не
гребували жодними засобами. На той час вони вибрали
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собі за союзників росіян. Дарма, що москвини разом
з німцями у вересні 1939 року зліквідували польську
державу, а весною 1940 р. розстріляли в Катині тисячі
польських офіцерів, ці факти тепер не брались до уваги.
Найважливішим було те, що росіяни, так само, як і поляки,
прагнули залякати і поневолити українців. Напади АК
на українські села частішали в міру наближення фронту
до Львова. Другою, найближчою до села Хоросно базою
польського підпілля було село Семенівка, яке мало 600
дворів з населенням близько 3000 осіб. У це село російські
літаки вночі скидали на парашутах зброю. На місцях
приземлення контрабанди розпалювали вогнища для
оріентації авіаторів. Таким чином, союзники – росіяни
допомагали полякам вбивати українців від наймолодшого
до найстаршого. У Семенівці функціонувала також
совєтська радіостанція.
Неодноразові
ініціативи української сторони
щодо налагодження польсько-українських взаємин
на платформі спільної боротьби проти тоталітарних
режимів за відновлення державної незалежності обох
країн на своїх етнічних землях не мали успіху. Така
зустріч представників ОУН і УПА з польським підпіллям
і представниками Польського еміграційного уряду в
Лондоні відбулася в лютому 1944 року. Всупереч цьому
командування АК домовилося з московським диверсійнорозвідувальним центром про надання АК допомоги
зброєю і спільну боротьбу проти УПА. У Харкові, де діяла
школа оперативних диверсантів, їх вчили розмовляти
галицьким діалектом. Згодом, літаками їх перекидали
групами по 5-6 осіб у південні райони Львівської області.
У селі Підтемному така група видавала себе за партизанів
з Волині. На Самбірщині, між селами Недільна та
Звір, сотня УПА з куреня майора «Поля», що охороняв
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підступи до села Сприні, де мав відбутися Великий Збір
ОУН, знищила таку групу з п’яти осіб. Чотирьох було
вбито, одного впіймали живим. Він і розповів про школу
диверсантів у Харкові.
Як же ж почували себе етнічні українці в селі
Хоросно, розташованому на відстані 6-ти км від
Семенівки, озброєної до зубів? Розраховувати на мирне
життя в хороснян не було жодних підстав, тим більше після
нападів аківців на близькі сусідні населені пункти – хутір
Віняву та село Милошовичі. Автор праці “Милошовичі історія села...” Вуйцик І.С. серед іншого пише: “У ніч з 21
на 22 липня 1944 р. поляки зі Семенівки, криючись поміж
кущами річки Щирки, підійшли до Віняви. На варті під
старою липою з боку села Хоросно стояв Степан Ховський
1927 р.н. Він впав першою жертвою – йому підрізали горло.
З цього моменту почалося винищення хутора Віняви.
Спочатку напали на сім’ю Бардили, яка жила окремо біля
річки. Банда почала палити будинки, стріляти, грабувати.
Люди втікали до лісу, хто не мав криївки, але, на щастя,
поляки за ними не гналися. У цій метушні загубився
хлопець – Маковецький Михайло, віком 14 років. Хлопця
почали шукати, а його друг Михайло Швець, віком 15
років, повернувся за ним на хутір. Там його впіймали
поляки і пораненого кинули в палаючу стодолу. Наслідки
цього насильницького акту: вбито 13 осіб, спалено 9 хат і
23 господарські будівлі. Перед нападом на Віняві було 32
господарства.
Вбитих поховали в одній могилі за селом коло статуї
Матері Божої ще цього самого дня, без домовин.
23 липня 1944 р. в неділю вже після обіду поляки з
Семенівки почали обстрілювати кінець села Милошовичі
від соснини. О 23 годині почав падати дощ, і обстріл
села призупинено. Через півгодини після дощу напад
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відновлено, і першою почала горіти хата Михальського
Івана. В хаті вже нікого не було. Поляки поступово йшли
від хати до хати, кого застали – вбивали, грабували, що
цінніше і палили господарські будівлі. Люди повернулися
до села в суботу 29 липня, коли в Пустомитах вже була
Червона Армія. Наслідки нападу на село Милошовичі: 17
осіб вбито, спалено 30 хат і 57 господарських будівель.
Після нападу на село Милошовичі відділ поляків
підійшов до Берегів з боку соснини і почав обстріл
присілка. Тоді з Берегів почали стріляти до поляків. Поляки
відступили і більше не появлялись. Так кільканадцять
пострілів у бік поляків врятували цілий хутір, а може і село
Підсадки, на противагу Милошовичам, що не зробили ні
одного пострілу в сторону Семенівки чи до нападників.»58
Хоросняни теж не належали до людей, що спокійно
сплять. У ті часи ворог чаївся всюди. Так, 24 травня 1944
року на село Хоросно напала група власівців із військової
частини, яка тимчасово дислокувалась у селі Кугаїв. Вони
вбили Теслю Михайла, який переселився до села Хоросно
зі Семенівки. Крім того, пограбували декілька господарств
та згвалтували кількох жінок.59
Про наведені вище трагічні події, що відбувались і в
Хоросні та у безпосередній близькості від нього, мешканці
села мали вичерпну інформацію. Це спонукало хороснян
організувати Самооборонний кущовий Відділ (СКВ) для
оборони села і його мешканців від нападів підрозділів
польської АК зі Семенівки.
У понеділок 24 липня 1944 р. семенівські аківці в
німецьких уніформах та з німецьким озброєнням напали
на село Хоросно. Ще до нападу селяни встигли втекти зі
своїх садиб, а молодь, маючи на «озброєнні» один обріз та
пістолет, відійшла на цвинтар, споглядаючи лише, як поляки
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палять їхні хати. Свідок тих подій Евген Хомин свідчить:
«Керівник СКВ Іван Мазур звернувся до Петра Манджака
і, не вивчивши достеменно ситуацію, сказав йому: «Так це
ж німці! А ти знаєш на побутовому рівні німецьку мову,
ото ж піди і спитай їх, за що вони нас палять?» І пішов
Петро в гущу злочинців, навіть не підозрюючи, що це його
останні кроки на волі і передостанні на цьому світі. Поляки
забрали його до Семенівки, де, як пізніше стало відомо,
хороснянські поляки живцем з нього шкіру здирали.
Найбільш запопадливим виконавцем цього морду був
хороснянин польської національності Стефан Беднарскі.
Так знущався польський завойовник-заброда над
українським населенням – автохтонами цієї землі. Таких
прикладів варварської поведінки польських шовіністів
можна навести безліч. Вони не були кращими ні від
німецьких, ні від російсько-більшовицьких українофобів.
І творили ці злочини представники нації, яка вважала
себе найбільш шляхетною, найбільш европейською та
релігійною. Дарма, що в народі кажуть: «у Польщі на
одного поляка два костели». Чи не пора панове, збирати
каміння (а також і порозкидані вами кістки)?
Звичайно, що і між поляками були і є тверезі голови,
як, наприклад, покійний Яцек Куронь. Для прикладу
наведемо фрагмент статті, надрукованої у газеті «Наше
Слово», №№ 38-40 за 2001 р. (газета виходить у Польщі).
Стаття була надрукована під промовистою назвою «Ми
були гірші від диких татар...», це сповідь польського
колоніста В.Р. - колишнього лісничого надлісництва
«Скаліско».
«А хто створив чи зорганізував УПА? Ніхто
інший - не українське населення, не ОУН, не Бульба, не
Бандера, а саме ми - поляки - колоністи, що прийшли на
їхні землі як зайди, як злодії. Ми були гірші від диких
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татар чи німецьких фашистів, хоч згідно з постановою
уряду, ми мали навчити «українських дикунів» польськозахідної культури та повернути їх на правдиву польську
римо-католицьку віру – ту саму, яку принесли німецькі
хрестоносці людям Східної Прусії, вимордувавши їх від
наймолодшого до старця.
Настала нова місцева совєтська влада, до якої ніхто
від нас (поляків – Б.Б.) не увійшов. Ми стали ворогами
нової влади як польські «помєщікі», як вороги робітничого
класу, як польські імперіалісти, як чужинці-зайди. Невдовзі
почалися арешти. Спершу арештовано весь чільний актив
– тих, хто був у поліції, всіх урядників, діячів «Стшельца»,
партійних діячів та старшин польського війська. НКВД
усіх цілими родинами висилало на заслання у Сибір. І
нема чого нині нарікати на українців, бо лише завдяки
їм, їхній допомозі, все ж таки більша частина не була
арештована і не вивезена у Сибір. Бо вони таки допомагали
нам й частенько ділилися шматочком хліба. Охороняли
нас не тільки урядово, але і під своїм дахом, ризикуючи
арештом і навіть життям (грозила за це смерть). Ми стали
спокійними, перестали плекати ілюзії, може, і тому в
останніх часах українці зрівняли нас разом зі собою. Тоді
всіх чекала та сама доля: колективізація і колгосп або
вивезення у Сибір на довголітню каторгу.»60
З наведеної вище сповіді польського колоніста
напрошується питання: чому і досі поляки у своїй більшості
не зробили з історичної дійсності жодних висновків?
Очевидно, багатьом їм замало Катині, щоб зрозуміти, хто
є їх справжнім ворогом. Викликає здивування той факт, що
багато поляків, які є постійними мешканцями Галичини,
воліють при певній ситуації розмовляти мовою одвічного
ворога, який тричі ділив Польщу, але не українською.
Що ж до польського питання в селі Хоросно, то
60

Газета “За вільну Україну” – 22 квітня 2003 р.
152

його, як такого, яке мало б якісь небажані наслідки у
міжнаціональних відносинах, практично не було. До
1939 р. в селі було декілька міжетнічних подруж, а саме
родини: Відзіш, Войцехівського, Ґловачевського; Стеціва;
Яроша; Грубера (був війтом с. Хоросно від 1933 до 1939
року); Шахновського та ін. На жаль, ця міжетнічна ідилія
тривала тільки упродовж мирного часу. Як було сказано
вище, воєнне лихоліття, особливо перед приходом “других
совєтів”, змінило ситуацію на гірше.
Дивною і незрозумілою виглядає з перспективи
сьогодення
позиція
польської
сторони.
Невже
інтелектуальний прошарок польського народу міг
повірити, що Сталін, котрий у союзі з Гітлером 5 років
тому викреслив з мапи Европи Польщу як незалежну
державу, завоювавши Західну Україну, згодом віддасть її
назад Польщі? Наскільки наївними були вчинки польської
еліти, коли вона вибрала собі за союзника СРСР! З боку
Москви це був корисний для неї, тимчасовий тактичний
маневр. Кремлівська камарилья допомагала підрозділам
АК зброєю, щоб нею аківці знищили якнайбільшу кількість
українського мирного населення, від наймолодших до
найстарших. З озброєною УПА вони уникали бойових
сутичок, бо не сподівались на успіх. До цього треба додати,
що поляки, знищуючи тисячі мирних українців, так само
як совєти, ввели у систему вбивства, катування. Не одного
українця, посилаючи на той світ, катували.
Наведені вище злочинні дії АК не могли не викликати
справедливого гніву і відплатних акцій. Хороснянським
СКВ були страчені голови змішаних родин: Ґловачевські;
Шахновскі; Угрин. З перспективи сьогодення автор тексту
вважає цей акт помилковим. Але закон війни жорстокий:
або ти, або тебе...
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Хоросно під новою окупацією
У липні 1944 р. Армії маршала Конєва здійснили
наступ через ріку Буг на Львів. 27 липня німці здали це
місто майже без бою. Були тільки окремі спорадичні
перестрілки, в основному в кінці нинішньої вул. Шевченка.
До кінця серпня 1944 року Галичина була очищена від
німецьких окупантів, на зміну яким прийшли російські
більшовицькі.
Лінія фронту Львів–Стрий проходила обабіч шосе
Київ–Чоп. У цій зоні знаходилося село Хоросно. 21-го
липня німецьке командування попередило хороснян, що
за кілька днів у межах села можуть відбутися фронтові
бої з використанням важкої зброї, тому радило жителям
поселення евакуюватись до Красова, Бродків, Добрян та
ін. Менша частина мешканців нашого села так і зробила,
забравши зі собою все необхідне, а дехто навіть живий
реманент. За час перед боєм німці замінували ті смуги
території, через які найбільш імовірно мали пересуватись
армійські підрозділи противника і його бронетехніка.
Як згодом з'ясувалося, міни були і протипіхотні, і
протитанкові. 26 липня атака більшовиків почалась, як
завжди, артпідготовкою. Дивним було те, що обстріл не
був сконцентрований по місцях розташування підрозділів
Вермахту, а куди попало. Лінія німецької оборони
простягалась від монастирського лісу до села Дорнфельд
(тепер Тернопілля). Німці недовго відстрілювались,
в основному, стрілецькою зброєю та гранатометами.
Користуючись футбольною термінологією, цей бій можна
назвати “грою в одні ворота”. З усього того виходить, що
завдання Вермахту було на короткий час стримати сили
противника і не допустити до оточення більшовиками
їхніх військових частин на даній ділянці фронту. Німці,
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без належних оборонних зусиль, відійшли на Захід.
Чи були втрати серед цивільних хороснян під час тих
трагічних днів? Звичайно були, і людські, і майнові.
Коли вже фронт віддалився на Захід, а стишений рев
гармат чули тільки хоросняни зі стовідсотковим слухом,
люди почували себе більш безпечно. Один з двох братів
Чичкевичів – Борис, що проживав на хуторі, розташованому
на території колишнього монастиря, вирішив змолоти
частку свіжозібраного урожаю. Наповнивши віз мішками
зі зерном, попрямував до села Красів, де віддавна
діяв водяний млин. Але доїхати до бажаного місця не
судилось. Проїхавши приблизно 500 метрів, переднє
колесо воза наїхало на міну. Вибух був потужний. Міна,
неначе гільйотина, розрізала віз на дві частини. Налякані
коні, легко поранені, рвучко з передньою частиною воза
помчали до своєї стайні, а задня частина воза зі зерном
та вже мертвим чоловіком залишилась на місці трагедії.
Такого гучного вибуху міни не могли не почути члени
родини вже покійного Бориса та робітники, що у той
час допомагали сім'ї на полі. Усі вони як найшвидше
попрямували до місця вибуху і в першу чергу віднесли
мертвого на ношах домів. Усе інше прибрали згодом.
На другий день поховали небіжчика на хороснянському
цвинтарі.
Ще більш трагічний випадок стався з родиною, яка
після віддалення фронту на Захід поверталася з Бродків
до села Хоросно. На возі було 5 осіб – батьки і троє дітей.
Вони теж наїхали на міну. Внаслідок вибуху всі вони
загинули. За розповідями старшого покоління хороснян це
була сім'я, котра 27 грудня 1939 року переселилась разом
з іншими родичами з села Вишенька Яворівського району
на територію колишньої німецької колонії, розташованої у
західній частині села Хоросно.
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Десь у той самий час був тяжко поранений
хороснянин Гарасимів Василь Іванович. Повертаючись з
поштового відділення, що знаходилось у сусідньому селі
Тернопілля, біля садиби Василя Строцького наступив на
протипіхотну міну. Під час вибуху її осколок , як сокирою,
відтяв йому стопу, а вибухова хвиля відкинула її на чималу
відстань. Добрі люди негайно надали йому першу медичну
допомогу. Перш за все спинили кровотечу і на наступний
день кінним транспортом відвезли його в лікарню до
Львова. Після лікування та реабілітації забезпечили його
відповідним протезом, яким він користувався до останніх
своїх днів.
На незабутню увагу заслуговує тяжке горе,
яке спіткало власника найбільшого в селі Хоросно
посівного ареалу – Чичкевича Василя Григоровича, брата
Чичкевича Бориса, загибель якого ми описали вище.
Найстаршого його сина (теж Василя) мобілізували на
фронт 16 серпня 1944 року і вже 13 грудня того ж року
він загинув, не за щастя-долю свого, а чужого народу.
Молодший син Григорій, учасник ХСКВ, загинув теж у
грудні 1944 року в селі Демня Миколаївського району,
але за свободу свого народу. Найсумніше те, що місце
його поховання досі невідоме. Можна собі тільки уявити,
якою глибокою була душевна рана батьків після втрати
двох синів в одночасі. Матеріальні втрати, яких зазнала
родина Василя Чичкевича, теж не можуть не викликати
співчуття. З наближенням фронту до нашого села,
господар, прихопивши все необхідне для короткочасного
побуту та частиною живого реманенту (вівці залишив у
стайні), переїхав до села Добряни, де й пробув два тижні.
Коли совєтська армія проводила чергову артпідготовку
по бойових позиціях Вермахту, які проходили західніше
садиби Василя Чичкевича, то 4 стодоли, велика цегляна
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стайня та інші будівлі були або повністю зруйновані, або
пошкоджені. Залишилась непошкодженою тільки житлова
хата. Вівці, що були у стайні, згоріли живцем разом з нею.
Коли про це довідався власник маєтку, то охопив голову
долонями і гірко заплакав.
Молох війни такого масштабу, як Друга світова, був
причиною неймовірних страждань багатьох народів світу,
але найбільш потерпіли представники тих спільнот, що
брали безпосередню участь у тому кривавому протиборстві.
Вони зазнали втрат фізичних, моральних і матеріальних.
До них годиться віднести і осіб, згаданих і у нашій
розповіді. Навала негативних стресів, яку вони пережили,
спричинила і їхній передчасний відхід у вічність. Василь
Чичкевич прожив тільки 57 років, а його дружина Розалія
– 58. Як у тій ситуації не згадати стародавню римську
приказку: “Vae victis”, що українською мовою означає
“Горе переможеним”. Адже всьому українському народові
довелося вже після війни перейти страшну Хресну дорогу
московської неволі.
Вже 16 серпня 1944 р. райвійськкомат оголосив
другу61 чергу мобілізації на совєтсько-німецький фронт.
« … Не за Україну,
А за її ката довелось пролить
Кров добру, не чорну…»
(Шевченко: «Кавказ»)
Зі села Хоросно на фронт були мобілізовані:
1. Андрес Іван Данилович, 1901 р.н. українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 27.04.1945 р.
Похований в окрузі – Берлін, Німеччина.
2. Буць Василь Петрович 1906 р.н. українець,
61

Перша черга мобілізації відбулась 24.06.1941 (див. нижче)
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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мобілізований 1944 р., рядовий. Порверувся домів.
Габалевич Іван Романович 1910 р.н., українець,
мобілізований 1944 року, рядовий. Після війни
проживав в Англії.
Горак Іван Федорович 1912 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Повернувся домів.
Гуменний Василь 1912 р.н. українець, мобілізований
1944р., рядовий. Повернувся домів.
Гуменний Володимир Федорович 1919 р.н., українець,
мобілізований 1944 р. Помер від ран 13.12.1944 р.
Похований у Жешівському в-ві Польща.
Гуменний Іван Федорович 1917 р.н., українець,
мобілізований 1944 р. рядовий. Загинув 15.12.1944 р.
Похований у Жешівському в-ві, Польща.
Гуменний Михайло Іванович 1914 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Пропав безвісти у
вересні 1944 р.
Гуменецький Іван Федорович 1913 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Пропав безвісти у
травні 1945 р.
Гуменецький Олексій Степанович, 1912 р.н., українець, мобілізований 1941 р., рядовий. Загинув
02.07.1941 у селі Зубра коло Львова. Похований в селі
Хоросно.
Гуменецький Степан Трохимович, 1911 р.н., українець,
мобілізований 1941 р., рядовий. Помер у німецькому
полоні 23.12.1941 р.
Данилів Олексій Олексійович, 1926 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Поранений. Після
лікування повернувся домів.
Дикий Роман Андрійович, 1911 р.н., українець,

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

мобілізований 1944 р., рядовий. Помер від ран
7.11.1944 р. Похований у Словаччині.
Жмінковський Володимир Васильович, 1917 р.н.,
українець, мобілізований 1941 р., рядовий. Пропав
безвісти у жовтні 1944 р.
Жмінковський Данило Васильович, 1913 р.н., українець,
мобілізований 1941 р., рядовий. Пропав безвісти у жовтні
1944 р.
Жмінковський Михайло Васильович, 1911 р.н.,
українець, мобілізований 1944 р., рядовий. Пропав
безвісти у квітні 1945 р.
Заторський Михайло Іванович, 1904 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Повернувся домів.
Камінський Василь Іванович, 1921 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Пропав безвісти у
травні 1945 р.
Камінський Григорій Іванович, 1912 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 1944 р.
Камінський Микола Федорович, 1914 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Пропав безвісти у
лютому 1945 р.
Камінський Михайло Іванович, 1918 р.н., українець,
мобілізований 1941 р., рядовий. Пропав безвісти у
травні 1945 р.
Камінський Михайло Федорович, 1912 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Пропав безвісти у
лютому 1945 р.
Костецький Іван Стахович, 1924 р.н., українець,
мобілізований 1944 р. Загинув 8.10.1944 р. Похований
у Кросненському повіті Жешівського в-ва, Польща.
Костецький Ілько Ількович, 1912 р.н., українець,
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.
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мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 12 лютого
1945 р. Похований у Катовіцькому в-ві, Польща.
Кравчук Лев Васильович, 1915 р.н., українець
мобілізований 1944 р., рядовий. Пропав безвісти у
квітні 1945 р.
Кравчук Олексій Григорович, 1900 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 24.04.1945 р.
Похований в окрузі Берлін, Німеччина.
Кулик Григорій Максимович, 1914 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 4.02.1945 р.
Похований у Катовіцькому в-ві, Польща.
Кульба Богдан Антонович, 1922 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Ранений. Після
лікування повернувся домів.
Кульба Григорій Федорович, 1925 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 23.09.1944
р. Похований у Кросненському повіті Жешувського
в-ва, Польща.
Кульба Іван Гнатович, 1923 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 1945 року.
Кульба Михайло Гнатович, 1924 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Помер від ран
01.05.1945 р. Похований у Чехії.
Кучма Семен Ількович, 1909 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 22.01.1945 р.
Похований у Краківському в-ві, Польща.
Лозинський Роман Павлович, 1925 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 23.09.1944 р.
Похований у Кросненському повіті, Польща.
Лозинський Степан Павлович, 1926 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 28.01.1945 р.
Похований у Келецькому в-ві, Польща.

35. Мельник Павло Іванович, 1922 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 14.01.1945 р.
Похований у Келецькому в-ві, Польща.
36. Панчишин Богдан Михайлович 1926 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Був поранений. Після
лікування повернувся домів.
37. Панчишин Роман Михайлович 1923 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Був поранений. Після
лікування повернувся домів.
38. Петришин Василь Іванович 1912 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Був поранений. Після
лікування повернувся домів.
39. Потурай Степан Васильович, 1910 р.н., українець,
мобілізований 1941 р., рядовий. Загинув 02.07.1941 р.
у селі Зубра коло Львова. Похований у селі Хоросно.
40. Романів Петро Петрович, 1911 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 02.10.1944 р.
Похований у Тарнівському в-ві, Польща.
41. Романюк Михайло Васильович, 1904 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., молодший сержант. Помер від
ран 19.04.1945 р. Похований у Калінінградській обл.,
Російська Федерація.
42. Слівінський Михайло Васильович, 1909 р.н.,
українець, мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув
03.12.1944 р. Похований у Словаччині.
43. Слівінський Михайло Сильвестрович, 1917 р.н.,
рядовий. Загинув 1945 р.
44. Тростінський Іван Андрійович, 1904 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув у травні
1945 р. Похований у Німеччині.
45. Угрин Мирослав Васильович, 1923 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 13.01.1945 р.
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46.

47.

48.

49.

Похований у Жешівському в-ві, Польща.
Фітьо
Михайло
Олександрович,
українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 01.04.1945 р.
Похований у Словаччині.
Чичкевич Василь Васильович, 1921 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Загинув 13.12.1944 р.
Похований у Тарнівському в-ві, Польща.
Чорній Григорій Григорович, 1919 р.н., українець,
мобілізований 1941 р., рядовий. Помер у німецькому
полоні 23.12.1941 р.
Яріш Степан Васильович, 1908 р.н., українець,
мобілізований 1944 р., рядовий. Помер від ран
16.10.1944р. Похований у Краківському в-ві, Польща.62

Заглиблюючись у наведений вище список
мобілізованих на фронт хороснян, приходимо до
невтішного висновку. Зі сорока восьми бійців війну
пережили тільки десять, тобто не цілих 21% від усього
числа призваних до армії. 38 були вбиті або померли від
ран, або такі, що пропали безвісти. Виникає питання,
за чиї інтереси 38 осіб віддали своє життя? Не за свої, а
за розширення імперії нашого одвічного смертельного
ворога. Недержавний народ завжди є гарматнім м’ясом
народу- завойовника. Ця жахливо сумна закономірність
гнітить нас вже більше шести століть, навіть в умовах
«незалежної» України. І. Драч у своїй праці «Важкі роки
українства» (Сучасність – 1993, №11 – с.97) висловлює
таку думку: «Мусимо констатувати, що нині довершується
формування
кількасотлітнього
великоросійського
расизму, російського нацизму як світоглядної духовної
бази, здається, останнього і вирішального походу для
остаточного знищення української нації.» Дай Боже, щоб
І.Драч бодай хоч трохи помилився.
62

Книга пам’яті України, Львів, 1995 с.с. 102-104
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1 серпня 1944 року в селі Хоросно запроваджується
друга совєтська влада, яка за своєю суттю була ще
страшніша від попередньої - німецької. Про мобілізацію
хороснян призовного віку ми вже сказали. Наступними
діями «старшобратнього» уряду було обкладання селян
непомірними зобов’язаннями зі здачі зерна, м’яса, молока.
Встановлювались високі податки, забирали останню
копійку у вигляді “позики”.
Від перших днів відновлення російсько-більшовицької влади боротьба з нею не припинялася. Великі відділи
УПА (сотні, навіть курені) вступають у бої з військами
НКВД і з частинами регулярної армії. На наш погляд,
така стратегія була не зовсім раціональною, бо проти
великих загонів УПА противник використовував тяжку
зброю (артилерію, танки) і авіацію. Натомість воїни УПА
володіли, у більшості випадків, тільки легкою стрілецькою
зброєю63, що створювало можливість противнику
перемагати стрільців УПА з великими для них втратами
в живій силі. Тому згодом боротьбу проводили менші
відділи, а в кінцевій фазі боротьба велась невеликими
групами, найчастіше вона мала оборонний характер.
У нашому регіоні бій війська НКВД зі сотнею УПА,
на цей раз з більшими втратами для ворога, відбувся в
околиці села Горожанка Велика. Ось що пише про це
П.Мірчук у книзі «Українська Повстанська Армія»:
«На третій день Різдвяних свят 1945 р. біля села
Горожанка Велика більшовики оточили сотню «Дира»
куреня «Зубри». Після цілоденного запеклого бою
повстанцям вдалося прорватись з оточення. При цьому під
час прориву впродовж однієї години впало 20 повстанців.
Більшовики втратили 304 вбитими і 30 раненими.
Повстанцями знищено 11 автомашин, одну танкетку
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і один танк, у якому їхав оглядати бій майор НКВД Мука зі
своєю дружиною. Обоє загинули.64 Крім того, за допомогою
важкого скоростріла воїн «Лесь», родом з Тернопілля, збив
один ворожий літак. До сказаного додамо: найбільший бій
між військами УПА та російськими окупантами відбувся
23-25 квітня під Гурбами Рівненської області. В бою
брало участь близько 10 тисяч бійців УПА і майже 30
тисяч вояків НКВС.65 Втрати: 1400 бійців УПА. Російська
сторона своїх втрат не подає.
Війська НКВД здійснювали великі облави, під час
яких оточували села, майже у кожному господарстві
проводили обшуки з використанням великих загострених
дротів з метою глибокого прощупування землі для
виявлення криївок. У кожному обійсті обшукували всі
куточки, з ліжок викидали постіль, а зі скринь все шмаття,
заглядали в кожний горщик чи інший посуд. Обшук у
кожній оселі проводився тривалий час. Після таких трусів
селяни багато чого не дораховували зі своїх пожитків.
Все те переживало також і село Хоросно. Крім облав,
застосовувалися так звані засідки, у яких невеликі групи
солдат – червонопагонників у визначеному за допомогою
агентури місці вичікували повстанців.
Боротьба комуністичного режиму з революційним
підпіллям була дуже жорстокою, підлою і запеклою. Для
досягнення мети використовувались будь-які методи,
навіть аморальні, антизаконні (якщо можна говорити
про якісь закони при російсько-більшовицькому режимі).
Органами НКВД створювались бандитські формування,
котрі чинили у селах погроми, вбивства, грабунки, видаючи
себе за бандерівців.66
Цікавими щодо цього є факти, викладені в «Доклад64
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ной записке о фактах грубого нарушения советской
законности в деятельности т.н. спецгрупп МГБ» від 15
лютого 1949 року, адресованої секретареві ЦК КП(б)
України М.С. Хрущову:
“Совершенно секретно.
Министерством Госбезопасности Украинской ССР и
его Управлениями в Западных областях Украины, в целях
выявления вражеского украинско-националистического
подполья, широко применяются т.н. спецгруппы,
действующие под видом бандитов «УПА»… Однако,
как показывают факты, грубопровокационная и неумная
работа ряда спецгрупп и допускаемые их участниками
произвол и насилие над местным населением не только
не облегчают борьбу с бандитизмом, но и наоборот,
усложняют и подрывают авторитет советской законности
и бесспорно наносят вред делу социалистического
строительства в Западных областях Украины.
Военный прокурор войск МВД украинского округа
полковник юстиции Кошарский.”67
На підставі низки фактів можна зробити висновок,
що понад 90% усіх, хто був знищений ніби-то бандерівцями, у дійсності є жертвами НКВД. Будь-який громадянин,
котрий за якісь невеличкі провини був затриманий
міліцією і за які поніс би незначне покарання, обов’язково
вербувався відповідними органами як донощик. Деякі
громадяни на це погоджувалися, боячись ув’язнення і
тортур чи висилки в сибірські концтабори.
До вказаного вище, додамо, що основними акціями
НКВД проти українського руху опору були:
– створення опорних баз для нападу;
– перепис населення;
– блокада населених пунктів;
– родинна і майнова відповідальність селян;
67

Б. Сидоренко: Чекисты в форме УПА (Голос Украины – 1993 -2 июня)
165

– привселюдне катування;
– широка мережа агентури і провокація як метод
дискредитації національно-визвольного руху в очах
місцевого населення.
Три перші методи – це, так би мовити, підготовка,
вступ; три останні – засоби самого терору.

Як розгортались події у с. Хоросно
і хто брав у них участь?
Стрільці Хороснянського Самооборонного Кущового
Відділення (ХСКВ) та сотенних формувань.
1. Буць Василь, 1923 р.н., учасник ХСКВ, він же заступник
голови СБ.68 А головою СБ був, як виявилось пізніше
агент НКВД, псевдонім «Білий» (справжнє прізвище
невідоме). В.Буць загинув у селі Добряни 1946 р., будучи
зрадженим своїм начальником – «Білим». Перепохований
в м. Щирець.
2. Габалевич Василь, 1926 р.н., учасник ХСКВ. Загинув від
рук НКГБ-стів у с. Хоросно 1945 р., де і похований.
3. Горак Федір, 1917 р.н., учасник ХСКВ. Загинув від рук
НКГБ-стів 1946 р. у присілку Деревач. Похований у селі
Хоросно.
4.

Грейцарівський Тадей, 1919 р.н., учасник ХСКВ. 1946
року засуджений. Після тюремного ув’язнення був на
висилці в Казахстані, де одружився і проживав зі своєю
родиною.

5.

Данилів Іван, 1909 р.н., учасник ХСКВ. У липні 1945 р.
реабілітувався. Проживав у с. Хоросно. Помер 1983 року.

6. Данилів Роман, 1926 р.н., учасник ХСКВ. 1945 р.
засуджений. Тюремне ув’язнення відбув у м. Львові, після
чого проживав зі своєю родиною там же. Помер 1998 року.
7. Дзьоба Василь, 1923 р.н., учасник ХСКВ. Загинув від
68
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рук винищувального загону «стрибків» у селі Борусів
Жидачівського району у грудні 1944 р., де і похований.
8.

Дзьоба Володимир («Сорока»), народився в селі Хоросно
Пустомитівського району 1926 року. Учасник сотні
«Дира», куреня «Зубри». Військовий ступінь – старший
вістун. Брав участь у бою з військом НКВД біля села
Велика Горожанка 09.01.1945 року. В одному з боїв
у Карпатах потрапив живим у руки НКВД. Пройшов
жахливе слідство. Засуджений на 25 років концтаборів.
Відбував присуд у Тайшеті, на Колимі (Лазо, Каньйон,
Челбанья, Сусуман). Звільнений за Хрущовської відлиги.
Дочекався незалежної України. Брав активну участь
у розбудові держави. Відійшов у вічність 2009 року.
Похований в селі Козаківці Івано-Франківської області.69

9.

Дика Катерина, 1924 р.н., зв’язкова ХСКВ. Загинула при
переході польськогоо кордону 1946 р.

10. Кульба Василь, 1923 р.н., учасник ХСКВ. Загинув1945 р.
Жертва провокації НКГБ.
11. Кульба Остап, 1926 р.н., учасник ХСКВ. Загинув,
потрапивши у засідку в селі Борусів, Жидачівського
району у грудні 1944 р. Похований там же.
12. Кузь Роман, 1921 р.н., учасник ХСКВ. Опинившись у
безвихідній ситуації, застрілився. Похований у с. Хоросно.
13. Кузь Степан, 1923 р.н., учасник ХСКВ. Вбитий загоном
НКГБ під хороснянським лісом у місці, визначеному
агентом «Білим» - тодішнім головою Служби Безпеки (СБ)
і переданому по зв’язку Щирецькому НКГБ. Похований у
селі Хоросно.
14. Курляк Іван, 1915 р.н., учасник ХСКВ. Вбитий у січні 1945
р., попавши у засідку при переході зі с. Хоросно до лісу.
Похований у с. Хоросно.
15. Мазур Іван, 1916 р.н., голова ХСКВ. Загинув під час
збройної сутички з загоном НКГБ 1945 р. поблизу
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раковецького лісу. Похований у селі Хоросно.
16. Мазур Пелагія, 1926 р.н., зв’язкова ХСКВ. Попавши у
засідку біля села Піски загинула від рук НКГБ-стів.
Похована у с. Хоросно.
17. Панчишин Богдан Михайлович 1926 р.н., після мобілізації
на фронт (див. попередній розділ) і проходження
військового вишколу брав участь у кровопролитних боях
за оволодіння Дукленським перевалом, що на кордоні між
Польщею і Словаччиною. У тих боях був поранений. За
активну участь у битві одержав медаль. Їдучи потягом
у військовий шпиталь на станції Львів вийшов з нього і
дочимчикував на вул Стрийську. Там випадково зустрів
хороснянського візника, з котрим доїхав до рідного села.
Згодом вступмв до хороснянського самооборонного
кущового відділення (ХСКВ). Після ліквідації чекістами
цього відділення восени 1945 р. переїхав до Львова,
де проживав нелегально. З часом був арештований та
засуджений (за втечу з військової служби та перехід до
ХСКВ) до тяжких робіт на вугільних шахтах Донбасу.
Відбувши покарання, 1954 р. повернувся до Львова.
Оволодівши професією токаря, працював спочатку на
Львівському автобусному заводі, а з бігом часу – на інших
підприємствах. Одружився. З родиною мешкав у Львові
до останніх своїх днів.
18. Панчишин Роман Михайлович 1923 р.н. Учасник
національно-визвольних змагань під час німецької
окупації. У Збройних сутичках з німцями чи поляками
воював у складі сотні “Леви”. При наближенні німецькоросійського фронту до наших околиць тимчасово
перечікував у рідному селі. Після відходу фронту на захід
новий загарбник 16 серпня 1944 р. оголосив загальну
мобілізацію у Львівській області. Серед мобілізованих на
фронт опинились два брати – Богдан і Роман Панчишини.
У польському місті Дембіці, після двотижневої військової
підготовки, двох братів роз’єднали і ввели у склад різних
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бойових частин. У фронтових боях Панчишин Роман не
брав участі, бо невдовзі після мобілізації втік з лав чужої
йому совєтської армії й повернувся в ряди УПА, тепер до
сотні “Дира”. Брав участь у бою з військами НКВД біля
села Велика Горожанка 09.01.1945 року. З бігом часу після
збройних сутичок зі совєтським займанцем чисельність
воїнів УПА зменшувалась. Одні гинули в бою, інші
потрапляли у полон і були засуджені, треті легалізувались.
Четверті переходили на мирне життя і жили, поки що
нелегально. До таких належав Роман Панчишин. Він
працював у художній майстерні, що знаходилась на
вул. Академічній 14 м. Львова, усвідомлюючи, що рано
чи пізно його будуть судити. Так і сталось. 12 жовтня
1947 р. (його день народження) його арештували. Після
жорстокого і дошкульного допиту його засудили на
вісім років каторги в сибірських концтаборах і три роки
заслання. Вирок він не підписав.
Ув’язнення відбував:
1. у Норильську – 1947 по 1952 р.р.;
2. місто Магадан – 1952 по 1954 р.р.;
3. селище Опорноє Магаданської обл. –
1954 по 1957 р.р., у статусі спецпоселенця.
У вересні 1957 р. повернувся на рідну землю. Одружився
і з родиною проживав у селі Луб’яне Миколаївського
району Львівської області. Помер 28 жовтня 2012 року.70
19. Хомин Евген, 1924 р.н., учасник ХСКВ до серпня 1945 р.
Згодом перейшов у сотню, яка вела бої з противником у
районі Підкарпаття. Попав у полон і був засуджений до
тюремного ув’язнення. Переживши покарання, з’єднався
з членами своєї депортованої сім’ї у місті Прокоп’євськ
Кемеровської області. Повернувшись з родиною на рідну
землю, одружився і донині (2015 р) живе в с. Слобідка
Стрийського району.
20. Чичкевич Василь, 1923 р.н., учасник ХСКВ. У сутичці
в с. Хоросно з НКГБ-стами був легко поранений.
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Скориставшись з нічної темряви, заховався від
переслідування в одній з допоміжних будівель Угрина
Степана. Одначе пізніше таки був схоплений НКГБстами і засуджений на примусові роботи в Сибірських
концтаборах. Після звільнення переїхав у Волинську
область, де одружившись, проживав решту життя.
21. Чичкевич Григорій, 1926 р.н., учасник ХСКВ. Потрапивши
у засідку, був убитий у селі Демня, Миколаївського району
у грудні 1944 року. Місце поховання невідоме.
22. Ярем Володимир, 1923 р.н., бойовик сотні, яка боролась з
ворогом у південних районах Львівської області. Пропав
безвісти.
23. Яремко Володимир, 1924 р.н., родом зі села Семенівка.
Вбитий членами СБ за наказом аґента НКГБ «Білого», якого
учасникам хороснянського СКВ не вдалося здемаскувати
до кінця підпільної діяльності хороснянських повстанців.

Таким чином, із 23-х хороснян, добровільно
зголошених до лав повстанців, тільки семеро залишились
живими. Тобто, приблизно лише один із чотирьох уцілів.
Це, звичайно, дошкульні втрати.
Спочатку декілька загальних пояснень про СКВ.
В організаційній структурі УПА самооборонні кущові
відділи (СКВ) являли собою оперативні самостійні
підвідділи в кількості 30-50 осіб, тобто 3-4 рої. Основним
завданням СКВ було обороняти населення від терору
ворога. У склад проводу СКВ входили: кущовий, який
керував цілістю революційно-збройної боротьби на даному
терені. Військовик, що називався також командир СКВ і
був заступником кущового, завідував всіма військовими
справами СКВ і командував бойовими діями. Господарник,
пропагандист, референт СБ і референт УЧХ (українського
Червоного Хреста) СКВ мав право здійснювати збройні
акції разом з іншими СКВ або з відділом чи підвідділами
УПА, в останньому випадку під командуванням чотового
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або сотенного УПА.
Організаційну форму СКВ випробувано вперше
відразу після приходу більшовиків на Поліссі. Вона
сповна себе виправдала, і незабаром вся Волинь, а далі і
Галичина, Буковина й Закерзоння вкрились мережею СКВ.
Таким чином розв’язано, насамперед, складне питання про
харчування бійців УПА і утруднено ворогові боротьбу з
УПА й підпіллям. Завдяки СКВ стало можливим майже
в кожній місцевості блискавично здійснювати негайні
оборонні збройні акції та наносити ворогові несподівані
болючі удари. При організаційній справності підпілля
невеликий відділ чи підвідділ УПА, з’явившись в
якійсь околиці, спираючись на СКВ, у випадку потреби
розростається за одну ніч у сильну бойову частину і,
здійснивши визначену акцію, знову маліє, щоб таким
чином зручно прориватися крізь ворожі застави.
Повернемось до оцінки діяльності хороснянського
СКВ. Кількість його бійців не досягала нормативного
мінімуму, тому до його складу долучилися бойовики зі сіл
Піски (3 особи) та Добрян (4 особи). У такому складі бійців
кущ називали Хороснянсько-Пісківський (Х-П) СКВ.
Спочатку кущовим (Х-П) СКВ був Мазур Іван, він
же і військовик. Після 27 липня 1944 року польські аківці
вже не нападали на навколишні українські села, в т.ч. і
на Хоросно. Особливих сутичок з каральними загонами
нового окупанта ще не було. Основна діяльність (Х-П)
СКВ зводилась до здобуття зброї і боєприпасів до неї на
перспективу. Одначе, в час організаційного удосконалення
відділу в його середовище проникає агент НКВД, видаючи
себе за українського патріота, і пропонує себе на роль
референта (голови) служби безпеки (СБ) під псевдо
«Білий». Для цього пред’являє «скерування» буцім-то від
керівника району. Хоросняни, не задаючи йому додаткових
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запитань для підтвердження цієї інформації, необачно
повірили цьому перевертню і прийняли до свого відділу.
Тільки за два роки (1945-46) ті, що залишаться живими,
усвідомлять причину їхньої трагічної долі, а поки що і
гадки не мали, що «Білий» – шпигун.
Чекісти, вкорінююючи своїх агентів у середовище
українського визвольного руху, ставили собі за мету:
1. За допомогою своєї агентури одержувати цінну
для себе інформацію, достеменно розуміючи, що чекає
завербованих ними людей у випадку їхнього викриття.
2. Використовуючи різного виду провокації агент
зобов’язаний був змушувати упівців убивати, під видом
зрадників, справжніх українських патріотів.
Це було вигідно російсько-більшовицькому режиму,
тому що агітаційна машина отримувала матеріал про
«бандерівський терор». У випадку провалу агента НКВД
його знищували, навіть, якщо це було можливо, руками
воїнів УПА. Отож, прийнявши так необачно в свої ряди
агента НКВД, (Х-П) СКВ був від самого початку і до кінця
приречений на болючі невдачі з трагічними наслідками.
Не можна не згадати, що найпідступнішим
винаходом більшовицької стратегії було маскування
відділів НКВД під українських повстанців. Цей вид
провокації застосовував у часи німецької окупації відомий
«герой СССР» Ковпак Сидір під час своїх рейдів, до чого
він відверто признається у своїх спогадах «Від Путивля
до Карпат». Переодягнувшись на українських повстанців,
енкаведисти заходили до села, щоби встановити зв’язок із
місцевим підпіллям, довідатись від населення про сусідний
відділ УПА, зібрати максимум інформації про українських
повстанців, після чого жорстокими методами нищили всіх,
хто виявив хоч би найменшу симпатію чи приналежність до
УПА. Або ще підліше – вдаючи відділ УПА, переодягнені
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енкаведисти грабують і знущаються над людьми, щоб таким
чином викликати ненависть населення до повстанців. Саме
такий злочин здійснили садисти НКВД весною 1945 року
в Малому Любені Львівської області, де серед вбитих були
малолітні діти.
Для прикладу нагадаємо подію, що сталася в
селі Хоросно у травні 1945 року. Мама автора тексту,
вертаючись з поля, побачила в яру коло цвинтаря групу
озброєних людей. Коли вже порівнялась з ними, їхній,
напевно, командир запитав у неї: «Де у вашому селі є
криївки, в яких ми могли б сховатись, бо якщо ми у білий
день сидітимемо тут, на нас можуть напасти енкаведисти?”.
Мама, зорієнтувавшись, що у світлу пору доби справжні
упівці так спокійно і відкрито не відпочивають, відповіла:
«Про будь-які криївки в нашому селі я не знаю, бо працюю
на ріллі, політикою не займаюсь. Ось вам одно з моїх
знарядь праці», – і показала їм граблі. На превелике диво,
чекісти більше питань не задавали, і мама попрямувала
додому. Як з’ясувалось згодом, це дійсно були НКВД-сти,
але цього разу їм не вдалось здійснити підлої провокації.

Репресивні дії НКВД проти хороснян
Жахливість війни, особливо тотальної, до глибини
усвідомлює тільки старше покоління людства, але її наслідки
відчували і всі ті, що зі зброєю в руках кривавились на
полях боїв, і безборонне цивільне населення від маленьких
діточок до літніх людей. Збройне суперництво – найбільш
страхітливе явище в житті усіх людей землі. Воно несе зі
собою найчисленніші людські жертви, страшну руйнацію
вікових здобутків культури. Звичайно, ми з вами знаємо, що
є різні війни: імперські, коли одна нація хоче поневолити
іншу з метою її визиску, але є й такі, що обидва учасники
переслідують загарбницьку мету. Сумним прикладом
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є Друга світова війна. Учасники заздалегідь поділили
чужі території, а далі – хто кого швидше обдурить. Так і
сталось: німецький фашизм і московський комунізм були
тотожними тоталітарними системами. Таким чином, через
Україну прокотився вогняний вал війни на схід, а згодом
у зворотному напрямі, спопеляючи все живе на своєму
шляху.
Наприкінці березня 1945 року гарнізон НКВД
щирецького району провів облаву в селі Хоросно. Майже
всі учасники (Х-П) СКВ поховались, хто в криївках, хто в
господарських будівлях села. Двом із відділу – Габалевичу
Василеві та Курляку Іванові – члени їхніх родин порадили
відступити до лісу, що починався на відстані 2,5 км на
північ від села. Спочатку ідучи глибокою дорогою, що
тяглася від садиби Винара Григорія, вони залишались
непомітними. Одначе, вийшовши на відкритий простір,
зауважили двох енкаведистів з націленим у їх напрямі
кулеметом. На жаль, вони не встигли відкрити вогонь зі
своїх автоматів у бік ворога. НКВД-сти їх випередили і
серією з ручного кулемета вбили обох. Облава села тривала 6 годин, під час якої згадані Габалевич В. і Куриляк І.
були першими зі села Хоросно, що віддали молоде життя
за волю України. На другий день рідні поховали їх на
хороснянському цвинтарі. Цій сумній події поетеса Марія
Хоросницька (родом з цього ж села) присвятила вірш
такого змісту:
… Лежав71 на возі горілиць,
– Твій син? Кажи!
Лиш зойк зіниць,
Лиш зойк зіниць
і жар в чоло…
– У мене п’ять
Йдеться про Габалевича Василя
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синів було,
а цей з колін
недавно зліз…
І впала матінка
на віз.
Наприкінці квітня, повернувшись із Австрії на рідну землю, автор цих рядків, окрилений ідеєю боротьби
за законні права українців, вирішив приєднатися до
хороснянського СКВ. Згідно з тодішніми правилами,
добровольців приймали до куща у два етапи. Спершу
тривав випробувальний термін, протягом якого волонтер
повинен був виявити здатність пристосуватись до суворих
умов підпільної боротьби, враховуючи і бойові ситуації.
Якщо претендент проявив себе з позитивного боку, то
на другому етапі він складав присягу і остаточно ставав
вояком.
До другого етапу я так і не дійшов. Чому – читач
довідається про це далі.
Дотримуючись хронології подій, розповім про
безкровну подію, що відбулась у садибі Буця Данила
Паньковича на початку травня 1945 року.
Сьомого травня, на другий день Великодня, будучи
у короткочасній відпустці, до нас (родини автора тексту)
прийшов на коротеньку розмову учасник сотні УПА Ярем
Володимир Степанович. На всякий випадок він захопив
зі собою ручну гранату. Розмовляючи, усі ми слідкували
крізь вікна, чи не наближаються у напрямі нашої хати
НКВД-сти. Було таке у нас передчуття. Довго чекати не
довелось. З потічка до нашого господарства прямували 12
чекістів, два з них – у ранзі офіцерів. Я72 і Володимир, не
гаючи часу, втекли до підвалу, розташованого під одною
з кімнат хати. Мама моя, запримітивши наш переляк,
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встигла нас трохи заспокоїти, сказавши, що зробить усе,
щоб не допустити до трагічної розв’язки у даній ситуації.
Дальші події розгортались швидко без зайвих розмов.
Один із офіцерів дав наказ рядовим перевірити стодолу
і хлів, включно з горищем, чи немає там партизан? Самі
зайшли до однієї з кімнат, куди завбачливо запросила
їх мама. Перше їх питання звучало: «Чи у хаті або в
межах господарства є бандерівці?», попередивши, що за
неправдиву відповідь відповідальність несе ціла родина!
З пізнішої розповіді мами ми довідались, що один чекіст
продовжував словесно залякувати її, а другий пильно
стежив, як вона реагує на погрози, чи нема на її обличчі
слідів страху. На їх запитання мама дала негативну
відповідь, мовляв, крім членів родини на обійсті більше
нікого немає. Після того мама постаралась якнайшвидше
перевести бесіду в інший бік. Маючи святкові наїдки, вона
запропонувала “гостям” випити та закусити. Як не дивно,
зайди не відкинули привабливої пропозиції, і, як голодні
вовки, уминали за обидві щоки все, що мама поставила
на стіл. У той же час на два метри нижче, у підвалі, ми
з Володимиром обговорювали наші дії на випадок, коли
чекістам заманеться перевірити підземне приміщення.
Тоді я мав у кишені документ, який одержав на польськосовєтському пропускному пункті Медика при репатріації.
В ньому зазначалось, що я, будучи в Австрії, жодного
злочину проти СССР не вчинив і направляюсь у районний
військкомат для дальшого вирішення моєї справи. Знаючи
про це, Володимир радив мені вийти нагору і показати
чекістам цей документ, тим самим врятувати своє життя і
долю цілої родини, бо він при перевірці ними підвального
приміщення розірве себе гранатою. Я відкинув його
пропозицію, заявивши, що також піду на смерть. Тим
часом, рядові НКВД-сти доповіли командирам, що вони
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нікого у стодолі та хліві не знайшли. У відповідь їм було
наказано почекати на подвір’ї господарства. Приблизно за
10 хвилин офіцери подякували мамі за «теплий» прийом
і мирно вийшли, повернувши коло школи у напрямі
гостинця Львів-Стрий. За ними непомітно йшла наша
тітка Ганна. Давши мамі умовний знак, що всі вони вже за
господарством Гуменних, повернулась додому. Після того
мама дозволила нам вийти з підвалу. Я подався у напрямі
потічка, а Володимир до своєї сестри Маринки, котра була
нашим найближчим сусідом. Ось так, завдяки розумним
і виваженим діям моєї мами, звичайно у поєднанні з
неабияким нервовим напруженням, були врятовані: я,
Володимир і вся наша родина. Такою була моя перша і
остання зустріч з односельчанином Володимиром Яремом.
Донині його дальша доля невідома. Усі вважають його
таким, що пропав безвісти.
Великодні свята – це пора, коли кожний християнин
сповнений прагненням бути в колі своєї родини, щоб у
святковій обстановці сповна відчути приналежність до
свого роду, а з ним – до цілого народу. Тому навіть учасники
визвольних змагань при будь-якій нагоді намагалися
хоч трішки провести це свято в оточенні найближчих. З
другого боку, чергові окупанти нашої землі про це теж
знали, тому в цю пору мобілізували всі свої сили для
того, щоб схопити якнайбільшу кількість бійців УПА, у
найкращому випадку – живими.
Напередодні свят керівник хороснянської Служби
Безпеки СКВ, він же агент НКВД «Білий», звернувшись
до бійців загону, сказав: «Я ще не старий, тому час від часу
в мене появляється бажання побувати наодинці з особою
протилежної статі. Тому розумію і вас і, у зв’язку з цим,
за погодженням з керівником Куща п. Мазуром Іваном, ми
дозволяємо вам на перший та другий день свят побувати
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в оточенні своїх рідних, дотримуючись усіх відомих вам
правил безпеки, як особистої, так і родинної. На третій
святковий день зустрічаємось на раковецькому узліссі
навпроти першої раковецької хати з боку села Новосілки.
Я і керівник Куща бажаємо вам щасливо і без перешкод
відсвяткувати Великдень. До зустрічі в умовному місці 8
травня, о десятій годині!»
Ніхто з тих, хто його слухав, розумом не збагнув, що
за тою, з точки зору християнина, благородною заявою
приховується майбутня пастка, наслідки якої будуть
трагічними. Як згодом з’ясувалось, «Білий» пішов до
зв’язкової, яка мала повідомити керівництво щирецького
НКВД про час і місце майбутнього збору хороснянських
упівців. На щастя, не всі учасники хороснянського СКВ
прийшли на умовне місце, в т.ч. автор даного тексту.
А там 08.05.1945 відбулась коротка збройна сутичка
повстанців із відділом щирецького НКВД, в результаті
якої був убитий голова ХСКВ Мазур Іван та упівець зі села
Піски Максимович Петро, псевдо «Мороз». Обох поховали
на хороснянському цвинтарі. Решта бійців відступили в
глибину лісу. НКВД-исти не наздоганяли їх, мабуть були
задоволені, що вбили керівника загону. Ось якою грізною
зброєю проти нас була агентура противника, втиснута в
наші ряди.
Вертаючись дещо назад до провесні 1945 року,
зауважимо, що в селах Галичини ще переважали
одноосібні господарства, котрі влада примусила віддавати
державі непосильні контингенти і навіть гроші у вигляді
«позик». У сусідньому селі – Тернопіллі – вже діяв один з
перших колгоспів області. Хоросняни, як і мешканці інших
сіл, готувались до весняних робіт на полі. Перевіряли
справність реманенту, а при необхідності ремонтували
його.
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Наприкінці березня 1945 року до господи
родини Йосифа Заторського прибув «Білий» з двома
повстанцями. Один – хороснянин, другий зі села Добряни.
Тоді Й. Заторський та його син Степан працювали у
Тернопільському колгоспі. Бесіда проходила, в основному,
між агентом НКВД – «Білим» та Й. Заторським. Щоб
надати тій розмові невимушенй тон, «допитувач» задавав
спочатку питання з господарської тематики. Мовляв, чи
важка їхня праця у колгоспі, яка зарплата, які умови праці
і т.ін. Заторський, даючи лаконічні відповіді, намагався
перевести бесіду в інший бік. Взявши ініціативу у свої
руки, спитав «Білого»: «Що ви за партизани, що досі
не вбили ні одного москаля?” Чекіст ледве оговтався
від несподіваного та ненависного для нього питання і
відповів: «Тому, що ми – Самооборонний Кущ і тільки
обороняємось, а не наступаємо». В душі, якщо вона в
нього була, мабуть подумав: «Ось ти хто, за це заплатиш –
своїм життям!» Необачний та наївний Заторський і гадки
не мав, що таким запитанням він сам виніс собі смертний
вирок. Хіба міг своїм розумом збагнути, що перед ним
агент ворожої спецслужби? Цього не усвідомлювали
навіть два рядові партизани, бо у протилежному випадку
вони самі відправили б шпигуна до Леніна. Після того події
покотились до трагічного завершення. Першою жертвою
став син – Степан Заторський. За наказом «Білого»
був убитий. Місце його поховання донині невідоме.
Наслідком того випадку була різка зміна ставлення членів
родини Заторських до визвольних змагань, від симпатії
до ворожого відношення. Адже ніхто не підозрював, що
накази віддає хитрий агент НКВД, а довірливі молоді
партизани змушені виконати наказ. Особливу ненависть
до повстанців проявила донька Й. Заторського Пелагія. Як
тільки довідалась про місце постою повстанців, відразу ж
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намагалась будь-яким чином донести про це щирецькому
НКВД. Для «Білого» це була сприятлива нагода: по-перше,
дати наказ знищити всіх членів цієї сім’ї, по-друге, здобути
в учасників ХСКВ більшу довіру до себе, як до «патріота».
Адже основною метою ворога було знищити якнайбільшу
кількість етнічних українців, сіючи недовіру до УПА.
В першій декаді липня в урочищі «стависька»
почались сіножаті. В той час, коли вже височіли копиці
сіна, на цьому місці тимчасово зупинилась частина загону
хороснянського СКВ. Пелагія, зауваживши їх, не гаючи
часу, повідомила про це щирецьке НКВД, (від урочища
до Щирця відстань 2,5 км). Чекісти теж не забарились,
а швидким темпом, частина з них на конях, прибули на
вказане місце.
Напад цей для постанців не був раптовим, а отже,
не фатальним. По-перше, чекісти-вершники рухались по
багнистій поверхні сіножаті, як людина на милицях, бо поки
кінь витягне з напівбагнистої поверхні ногу для дальшого
пересування, мине пару секунд. Він не може навіть бігти.
По-друге, достатня кількість копиць сіна дозволила бійцям
ховатись за ними. По-третє, бійці перебували впереміж із
мирними селянами, що не давало чекістам можливості
відкривати кулеметний вогонь. По-четверте, партизани
краще знали особливості своєї території, ніж чужі
заброди. Це давало їм можливість майже безперешкодно
відступити у ліс їм одним відомими малими ярами.
Одначе без короткої стрілянини не обійшлось. Начальник
загону НКВД Дорофєєв, наблизившись до бійця Кузя
Степана, псевдо «Хитрий», вигукнув: “Бандіт, сдайсь!”.
У відповідь “Хитрий” випустив з десятизарядки в його
напрямі кілька куль. Кінь разом з вершником різко став
дибки, а начальник загону зісковзнув з нього на землю.
Це стало причиною короткотривалої метушні. Чекісти
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прибігли до свого командира, думаючи, що він ранений.
Хороснянці використали цю коротеньку паузу і швидко
відступили у напрямі лісу. Коли між обома сторонами
конфлікту відстань збільшилась, прицільно стріляти вже
було неможливо. Дальшого наступу до лісового масиву
НКВД-сти, чомусь, не здійснили.
Перегодом у господі Йосифа Заторського руками
повстанців були вбиті Йосиф Заторський і його донька
Пелагія. В родині залишилась Заторська Агафія та її
наймолодша донька Катерина. Читач нехай сам зробить
висновок. Хто винен у смерті трьох з п’яти членів сім’ї
Заторських? Члени ХСКВ чи Щирецьке НКВД при
допомозі їхнього агента «Білого»?
Розмірковуючи наодинці над останніми подіями, що
відбулись в урочищі “стависька”, «Білий» вирішив, (як
показали його наступні кроки), зліквідувати «Хитрого»,
щоб його сміливий вчинок не став прикладом для інших
членів ХСКВ.
Коли сонце вже сховалось за обрій, «Білий» зібрав
загін в урочищі «За горою» і сповістив: «Дорогенькі мої!
Від нинішнього до завтрашнього вечора залишаю вас
самих. Хто хоче, може піти додому помитись, гарячої
страви поїсти, перепочити. Тільки будьте обережні, адже
ворог не спить. Моє, чомусь засмучене серце, вимагає
розради. Тому-то іду до моєї подруги на коротенький
час. Завтра о тій же порі зустрінемось ось тут і разом
обговоримо наші майбутні революційні кроки. Отож, до
зустрічі!»
Лише один оберт нашої землі навколо власної осі, і
вже, як за одну мить, наступило оте завтра. А впродовж тієї
доби хоросняни, забравши зі собою пісецьких і добрянських
хлопців, встигли трішки відпочити, поїсти, помитись,
поголитись і з запасними продуктами повернутись на
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умовлене місце. Сюди ж вчасно прибув «Білий». Однак,
впродовж двох днів жодних «стратегічних» питань бійці з
керівником не обговорювали, а тільки переходили з місця
на місце, з метою ввести в оману противника.
У передвечір’я третього дня «Білий» дав наказ
«Хитрому» піти в село Хоросно до жінки «М» і спитати її,
чому вона вчасно не забезпечує їх продуктами та попросити, щоб у майбутньому старалась регулярно виконувати
своє завдання. До села наближатись дорогою №1, найдовша
ділянка якої іде в улоговині. Розуміючи значення шифрів
«М» та «№1», «Хитрий», озброєний десятизарядкою та
гранатою, пішов виконувати доручення.
Приблизно через 15 хвилин вечірню тишу порушила
серія вистрілів з ППШ і, майже одночасно, вибух гранати.
Всі, як під команду, отетеріли. Дехто з хлопців підозріло
глянув на «Білого». На їхнє щастя, він цього не зауважив, бо
голова його була нахилена вниз. Мовчанку перервав його
заступник «Ворон». Він спитав керівника: «Який висновок
можна зробити з того, що ми почули? Адже зрозуміло, що
на «Хитрого» напали НКВД-сти, бо постріли відбулись
в районі дороги, якою він наближався до села?» Замість
відповіді – хвилеві роздуми, а згодом: «Час покаже, що
сталось, але не будемо думати про найгірше. Відходимо в
глибину лісу, бо всяке може трапитись».
На другий день стало відомо, що «Хитрий» потрапив
у засідку. Пастухи-свідки тієї трагедії бачили, як повстанець
підняв гранату вгору, щоб кинути її у бік противника,
але в цю ж мить чекісти серією з ППШ прошили його
тіло, а його граната розірвалась біля нього, і її осколки
дошматували його мертве тіло. Читачеві, напевно, не буде
важко здогадатись, хто був режисером тієї драми?
Трохи згодом, коли відділ відпочивав у лісі, один
із членів ХСКВ сповістив «Білого» про чергову новину:
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«Друже командир!73 У селі розповсюджена чутка, що
Іван Чорній, син Гринька, став сексотом. Про це він
сам признався сусідові, показавши йому відповідне
посвідчення, що його він постійно носить при собі.» Для
всіх, хто це слухав, то був грім з ясного неба. «Білий» теж
не міг приховати здивування, про це свідчив його погляд,
але не з тих самих причин, що у решти присутніх на тому
місці. Він усвідомив, що це провал агента НКВД. Таких
чекісти відразу ліквідовували, бажано, руками противника,
у даному випадку – українських повстанцяів. Одначе, тут
же осінила його втішна думка,що це – вагомий привід для
реалізації його диявольських планів. Стримавши дещо
внутрішє хвилювання, спитав доповідача: «Наскільки
грамотна ця людина?». Доповідач у відповідь розказав йому маленький епізод з біографії Івана Чорнія: «Наскільки
мені відомо, він неграмотний і вельми забобонний.
Одного разу, під час косовиці батько Григорій дав йому
завдання привезти зі села Устя сіно. Там Чорнії мали свою
ділянку сіножаті. Взявши для допомоги сестру Настю,
поїхав виконати доручення тата. Швидкість пересування
була невелика, бо віз був видовжений, оснащений двома
довгими драбинами, призначений для перевезення паші.
На битій дорозі (шосе) коні бігли трапом. Минули села:
Красів, Бродки, та раптом Іван зупинив коней, сказавши:
“Вертаємось назад додому!” “Чому?” – спитала сестра.
“Бо перед нами через дорогу перебіг кіт та ще й чорний” –
відповів рішучим тоном. Розвернувши при допомозі коней
довгий віз, І.Чорній зі сестрою помчали без сіна назад
додому. Невдовзі опинились на подвір’ї садиби. Саме
тоді батько, тримаючи на плечах граблі, прийшов з поля.
Зі здивованим поглядом на порожній віз, запитав: “А де
сіно!?” “Ще на сіножаті” – відповів Іван. Тато: “Що, воно
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Після загибелі Мазура Івана «Білий» взяв на себе, крім своїх, і його
обов’язки.
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мокре?” “Ні, сухе…” “То ж чому ти його не привіз?” питає
тато. “Бо за Бродками нам чорний кіт перебіг дорогу.”
Батько розсердився і вигукнув: “Ви обидва – кіт і ти, були
однаково дурні, бо якби кіт був мудріший від тебе, він
перебіг би через твою дурну голову!”
Ось таку людину більшовики вибрали собі для
допомоги” – закінчив розповідь доповідач.
Якщо розглядати цей випадок з нейтральної
позиції, то бідолашному Івану Чорнієві можна було
тільки поспівчувати. Своїм украй необачним вчинком
він підставив під подвійний удар не тільки себе, а й усю
свою родину. Для НКВД-стів він став зайвим, бо сам
себе здемаскував, тому такого агента-невдаху слід було
прибрати. А українські повстанці не могли йому пробачити
готовності допомагати ворожим каральним органам.
Після всього почутого «Білий», подумавши, знову
звернувся до присутніх і сказав: “Завтра передаю записку
зв’язковій з коротким змістом сказаного, щоб вона віднесла
її до керівництва і одержала від них відповідь про те, як
нам чинити з І. Чорнієм. Післязавтра зустрічаємось на
цьому місці.”
Так сказав «Білий», а зробив навпаки. Велів своїй
зв’язковій передати записку на протилежний бік барикади,
тобто до щирецького відділення НКВД. Яким було рішення
чекістів? Можемо тільки здогадуватись, бо достеменно
відомо, що «Білий», повернувшись на домовлене місце,
віддав наказ убити І.Чорнія. Для виконання вироку
призначив тільки повстанців родом із села Піски, мабуть
тому, що не був упевнений, що хороснянці відважаться
стратити односельчанина. На світанку 23 травня 1945
р. тіло Івана Чорнія повисло на вербі, що росла при
дорозі, напроти господарства Василя Гуменного. Наївні
батьки, брат, сестра небіжчика і гадки не мали, хто дав
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наказ вбити найближчу їм людину. Усе звалили на бійців
ХСКВ, тому рідні вирішили, що все, що знатимуть про їх
місцеперебування, будуть доносити щирецькому НКВД.
Оговтавшись трішки від трагічної загибелі Івана,
активніші члени родини Чорнія при будь-якій нагоді робили
все, щоб дотримати дане ними слово. Сам Григорій Чорній
вряди-годи відвідував містечко Щирець. Ті чи інші кроки
здійснювались у парі з відвертим паплюженням всього, що
зв’язане з українським національно-визвольним рухом.
З другого боку, останні події дозволили «Білому»
використати їх для своєї агентурної діяльності. Він
вирішив відіслати на той світ також і Григорія Чорнія,
тим самим продемонструвавши перед повстанцями
свою буцім-то ненависть до нового режиму та його
прислужників, а отже підсилити їхню довіру до нього, як
до «справжнього патріота». Останнє буде слугувати його
майбутній «діяльності». У вівторок 12 червня 1945 р.
вночі у власній садибі Григорій Чорній був убитий разом
з онуком Романом, який намагався оборонити свого діда.
Ось так руками учасників Х-ПСКВ здійснено
черговий злочинний задум районного НКВД. Це була
тактична перемога чекістів. Вони тим самим жбурнули у
хороснянське середовище свіжу порцію зневіри до борців
за право бути господарем на землі своїх предків. На жаль,
молоді хороснянські патріоти України ще не дозріли до
глибинного усвідомлення подібних трагедій. І справді,
здемаскувати такого ворога, як «Білий» може не кожний.
Тієї науки не можна здобути в жодних академіях. Для
цього потрібний великий досвід, якого ми ще не мали...
Будь-яка боротьба супроводжується тактичними
успіхами і невдачами. Такою ж була вона і у тривалому
протистоянні бійців Х-ПСКВ зі Щирецьким районним
НКВД. Одначе, для успішного виконання більш серйозних
185

завдань, члени Х-ПСКВ з’єднювались з частинами,
найчастіше чотою, тої чи іншої сотні. Так було на початку
другої декади травня 1945 року. Щоб зліквідувати базу
стрибків74 у найближчому від села Хоросно Тернопіллі,
бійці Х-ПСКВ з’єднались в один кулак з першою чотою
сотні «Лісовики», яка на той час дислокувалась у селі
Підтемне Щирецького району. Безпосередньо перед
нападом,будинок, де перебували стрибки, був замінований. У надвечір’я, оточивши на відповідній відстані
базу, бійці УПА висадили в повітря будівлю. Очевидно,
що той, хто у той момент знаходився у приміщенні, або
загинув чи був поранений, або не був пошкоджений і
здатний відстрілюватись. Під час короткої перестрілки
між противниками після вибуху міни вбитих з боку воїнів
УПА не було. Які були жертви серед стрибків – невідомо.
У тій короткій збройній сутичці відзначився стрілець Ґонта
– член Х-ПСКВ. Наслідком тієї акції було те, що стрибки
перенесли свою базу на більшу відстань від села Хоросно,
тобто до Щирця, і діяли далі разом з відділом НКВД.
Після бою реквізовану стрибками рогату худобу повстанці
повернули власникам – селянам із навколишніх сіл.
Той випадок неначе підбатожив чекістів у їх
протистоянні упівцям. Усвідомлюючи, що напад на базу
стрибків у селі Тернопілля не могли здійснити тільки бійці
хороснянського СКВ, а лише з допомогою частини сотні,
вирішили частіше вистежувати місця постою сотенних
формувань у великому лісовому масиві, що простягався
вздовж річки Зубра аж до Карпат. Командування УПА теж
про це знало, тому здійснювало відповідні контрзаходи.
Розвідники УПА виловлювали час від часу непроханих
«гостей» своїми силами, а нерідко, користуючись
послугами місцевих СКВ.
Під кінець травня 1945 року бійці хороснянського
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СКВ, відпочиваючи у селі Красів, зауважили трьох
підозрілих осіб, які вийшли з лісу і продовжували
крокувати у напрямі шосе Львів-Стрий. Організувавши
на них засідку, полонили їх. Під час допиту задавали їм
питання: «Що ви робили в лісі? Хто вас сюди прислав та
ін.» Полонені, неначе німці, не відповідали. Після короткої
наради бійці вирішили застосувати до них найвищу кару.
У ході розстрілу один з них вигукнув: «За Родіну, за
Сталіна!»
Тут напрошується питання: а хто ж тебе, чоловіче,
просив на нашу землю? Чи то твоя Родіна? Невже,
володіючи найбільшою часткою заселеного суходолу
планети Земля (22,4 мільйони кілометрів квадратних із
135,3 млн. км2) вам, імперіалістам №1 на світі, ще мало?
Чи не пора схаменутись, господá?
15 липня 1945 року, коли почало смеркати, в садибі
Яремка Василя зібрались бійці Х-ПСКВ, чекаючи команди
«Білого» про дальші заходи. У певний момент хтось почав
кидати поодинокі камінці на дахи господарських будівель.
Згодом появився «Білий» і сказав: «Усі виходимо зі села до
шосе Львів-Стрий. Вишикуватись в ряд, і один за одним,
на відстані між собою не менше двох метрів, ідемо до
остаточної мети, про яку повідомлю пізніше. За межі села
рухаємось яром попри цвинтар.» Участь у поході брало
16 повстанців. Першим ішов «Ворон», другим «Білий»,
інші за ними. Коли «Ворон» зрівнявся з бічною дорогою,
що пролягала за цвинтарем, з правого боку затріскотіла
коротка черга з ППШ75, не поранивши нікого з хороснян.
У відповідь «Ворон» післав у напрямі противника теж
коротеньку чергу зі свого ППШ. Наступила коротка
пауза. У той момент упівці, зрозумівши, що це засідка
загону НКВД, миттєво подолавши 1,5 метровий берег
яру, розбіглись у жито, стебла якого на той день були вже
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високі, і таким чином ворог був позбавлений можливості
прицільно стріляти у напрямі повстанців. Тоді чекісти
запустили над нами світляні ракети. Одначе це теж не
дало бажаного для них результату, бо бійці відступали
хильцем, випростуючись не вище рівня житнього колосся.
Незважаючи на це, нападники відкрили у напрямі
відступаючих шквальний вогонь з автоматів та ручних
кулеметів конструкції Дехтярова. Це тривало 2-3 хвилини.
На щастя, ніхто з повстанців не був навіть пошкоджений,
бо в момент шквального вогню вони, майже всі, сховались
між господарськими будівлями Лепака Степана та Буця
Василя (Березенського), що були розташовані на відстані
приблизно 200 метрів від яру. На цьому збройна коротенька
сутичка, на щастя безкровна, закінчилась. Автор тексту,
котрий теж опинився в цьому пеклі, переночувавши на
горищі однієї з допоміжних будівель Кульби Федора,
поміж хати прибув до родинної оселі. Члени сім’ї зустріли
мене з обіймами, а мати хусточкою витирала сльози. Після
гарячого і ситого сніданку тато і мама покликали мене до
другої кімнати, щоб разом подумати, що і як робити далі?
Почав батько: «Я, як колишній воїн УГА, під час польськоукраїнської війни набув певний досвід боротьби з
ворогами України. Після вчорашнього випадку я остаточно
переконався, що «Білий» – агент НКВД. Це він звів вас
та чекістів у тому пункті і тому самому часі. При тому
москалі були у більш вигідній бойовій позиції, ніж ви. Ви
йшли просто у пащу дракона. Хоросняни не постраждали
тільки тому, що серед вас був їхній агент. Прицільно
стріляючи у вашому напрямі, вони могли вбити «свого».
Це, аж ніяк, не було в їхньому інтересі. «Білий», з другого
боку, після того випадку здобув ще більшого довір’я до
себе у вашому середовищі. Він щільніше натягнув маску
на себе. Героєм є той, хто гине у відкритому бою, а не
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той, хто вмирає від руки зрадника. Далі вирішуй сам, що
робити. Не забувай, що маєш довідку про те, що під час
війни ти був «остарбайтером» в Австрії.» На все, сказане
татом, мама мовчки ствердно кивнула головою.
Обміркувавши всі за і проти, я легалізувався, тим
самим врятував свою родину від вивозу до Сибіру на
погибель. Зробив я це в такий спосіб, щоб нікого не зрадити
і нікому зі сторонніх не завдати жодої шкоди.
Як склалась доля після описаного вище випадку
інших членів хороснянського СКВ? Одні, що стали більше
підозрівати «Білого» як агента НКВД, перебрались до
Львова, де нелегально влаштовувались на роботу, інші
відійшли до сотенних формувань, а решта перейшли у
глибоке підпілля – ОУН. Одначе ті, що влаштувались
працювати у Львові, з плином часу були викриті
каральними органами і засуджені на різні терміни
покарання в Сибірських концтаборах (див. нижче). Після
Хрущовської відлиги вони повернулись на рідну землю.
Тільки Грейцарівський Тадей залишився у Казахстані, де
одружився і, створивши сім’ю, провів там решту життя.
Час біг у своїм незміннім ритмі, адже швидкість
руху землі навколо сонця поки що не змінюється. «Білий»
продовжував запопадливо виконувати накази Щирецького
НКВД. Районна політична карально-терористична поліція
зобов’язала його по-перше: продовжувати ліквідовувати
особовий склад хороснянського СКВ; по-друге: робити
все, щоби в очах мешканців села дискредитувати учасників
визвольної боротьби. Як не прикро, але йому це вдавалось,
бо молоді борці, будучи до глибини душі патріотами свого
народу, не мали ще достатнього життєвого досвіду, а
тим більше, політичної зрілості, не здатні були викрити
диявольські антиукраїнські задуми «Білого». Так з його
допомогою, чекістами були вбиті по одному: Яремко
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Володимир, Горак Федір та упівець «Крук» родом зі села
Піски.
Наближалась осінь, ночі ставали довшими і
холоднішими. «Білий» вирішив закінчити свою сатанинську
роботу ще до зими. З хороснян при ньому залишився ще
один сміливий, відданий своєму народові патріот, він
же його заступник – Буць Василь, псевдо «Ворон». 19
жовтня 1946 року «Білий» запропонував «Ворону» разом
з ним перейти до Добрян і тимчасово переховатись на
господарстві Партики Григорія. «Ворон», передбачаючи
небезпеку, сказав: “Друже «Білий» це господарство часто
перевіряється, чи немає там повстанців, тому я не хотів би
там ночувати, це небезпечно!” У відповідь почув: “Нічого
боятись, адже ми теж при зброї. Йдемо.” Наступного
дня перед полуднем загін НКВД оточив стодолу, в якій
обидва відпочивали. Зорієнтувавшись у ситуації, «Ворон»
і «Білий» намагались втекти з прибудови у різні боки.
«Ворона», при спробі перелізти через огорожу, чекісти
поранили в ноги. Знаючи, що його чекає, і не маючи
можливості пересуватись, «Ворон» сам себе застрілив.
За «Білим» теж почали стріляти, але тільки про людське
око, і він зник неушкоджений. Цей трагічний випадок
став причиною того, що хороснянський СКВ припинив
своє існування, а сам «Білий» до села вже не повертався.
Поодинокі неорганізовані випади проти урядовців режиму
здійснювали ще час від часу добрянські підпільники ОУН.
Чекісти, щоб остаточно позбутись збройного опору у селі
Хоросно, викликали на допит багатших хороснянських
господарів: Чичкевича Михайла і Буця Василя з урочища
«Березина». Після цього сім’я Чичкевича була депортована
до Сибіру, а Буць Василь після тої «співбесіди» помер.
Трохи згодом родину Партики Г. з Добрян вивезли
на Сибір.
190

Завершуючи розповідь про буремні події тих
складних часів, автор зобов’язаний розказати читачеві
кому і коли вдалося здемаскувати «Білого» як агента
НКВД? Тітка автора тексту Ганна, уроджена – Буць, від
1934 року проживала в місті Львові. Там одружилася з
львів’янином Тимківим Михайлом. Під час війни міщанам
було непереливки. Особливо відчувався брак продуктів
харчування. Мешканці міста чіплялись за будь-яку роботу,
щоб мати чим прогодувати своїх дітей. Тимків Михайло
працював у лавах муніципальної поліції. Але і це не було
джерелом нормального доходу для життя родини. Тому він
час від часу відвідував село Хоросно, щоб там придбати
за меншу ціну що-небудь додатково для своєї сім’ї. Його
поїздки у це село продовжувались і після закінчення
воєнних дій в Европі. У Хоросні йому трапилась нагода
побачити голову Служби Безпеки (С.Б.) хороснянського
СКВ «Білого».
1949 року, повернувшись з роботи, Михайло побачив
на столі повідомлення: «З’явитись в управління КГБ
(це була нова назва колишнього НКВД) такого числа,
о годині 10-й». Коли він прибув в управління, його
провели до робочого кабінету майора КГБ. Побачивши
перед собою чоловіка в уніформі, пізнав у ньому
колишнього хороснянського «Білого» і отетерів. Одначе
упродовж секунди зумів вгамувати миттєвий переляк
і назовні зберегти спокій. Почався допит колишнього
муніципального поліціанта, який працював на тій посаді
під час німецької окупації. Перше питання було: «Чому Ви
пішли працювати у поліцію і служили німцям?” Відповідь:
«По-перше, ми служили не німцям, а своєму народові, тобто
охороняли його від нападів польських боївок. По-друге, за
щось треба було годувати всю родину!» Питання друге:
«То ж чому Ви не вступили в лави совєтської партизанки?”
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Відповідь: «Бо у перші роки німецької окупації у нас ще
не було совєтської партизанки, а якщо і була, то я про це
не знав!». Питання і відповіді продовжувались протягом
цілої години. В кінці допиту чиновник сказав: «Наразі Ви
вільні, вертайтесь додому і чекайте нашого наступного
повідомлення».
М. Тимків зрадів хоч тим, що матиме можливість
розповісти дружині про останній випадок і цю інформацію
передати до села Хоросно. А там ця звістка миттєво
розповсюдилась між свідомими хороснянами. Для одних
це був шок, для інших – сумне підтвердження власної
підозри щодо «Білого» і його «щирого патріотизму».
Згодом М. Тимківа засудили на каторжні роботи у
сибірських концтаборах.

Хоросняни у дивізії «Галичина»
Дивізія «Галичина» почала формуватись від
квітня 1943 року. В середовищі української еліти, навіть
патріотично налаштованої, були протилежні думки щодо
створення української бойової формації в чужинських
мундирах. Противники такого рішення мали застереження,
що дивізія постає в часі, коли доля Німеччини практично
вирішена, що утворення дивізії не гарантоване
політичними зобов’язаннями з боку німців, що німцям
не можна довіряти, а врешті – що такий крок утруднить
у майбутньому наші взаємини з Заходом. Іншої думки
були прихильники організації дивізії. Вони наполягали,
що треба використати вигідний момент, попри весь ризик
такого чину, бо головним було створення української
збройної сили европейського рівня. Дивізія «Галичина»
була б сформована німцями і без підтримки української
сторони, але тоді національний чинник не мав би впливу ні
на її характер дій, ні на вишкіл українського вояцтва. Тільки
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в складі німецьких збройних сил могло постати регулярне,
добре вишколене і озброєне українське з’єднання, яке при
сприятливих умовах могло стати зародком української
національної армії, без якої немислима суверенна держава.
Крім цього, прихильники цієї ідеї робили ставку на те, що
після поразки Німеччини виникне збройний конфлікт між
Заходом і СРСР. Тоді Україна отримала б шанс здобути
справжню незалежність.
Бачимо, що в ході ІІ-ої світової війни українці
опинилися між молотом і ковадлом. Але навчені гірким
досвідом совєтського режиму 1939-1941 рр., добре
розуміли, що зі Сходу насувається загроза куди страшніша,
ніж німці. Тому змушені були вдаватись до будь-яких
методів, щоб вберегти українську націю від погибелі.
Українська сторона поставила перед німцями такі
вимоги: український характер дивізії (назва і символіка
українські, так само, як і офіцерський склад); приналежність
дивізії до вермахту; повна моторизація; гарантія того, що
дивізія як цілість чи поодинокі частини будуть використані
тільки на фронті боротьби проти більшовиків.
До дивізії «Галичина» добровільно зголосились
наступні хоросняни:
1. Билень Василь; 2. Дикий Степан; 3. Змий Михайло;
4. Панчишин Степан; 5. Фуртак Зеновій. З них у бою під
Бродами 17-22 липня 1944 року загинули: Дикий Степан
і Змий Михайло. Билень Василь та Фуртак Зеновій під
час відступу решток воїнів дивізії на Захід залишились
у Львові. Одначе згодом були викриті НКВД-стами і
засуджені на каторжні роботи в сибірських концтаборах.
Після звільнення повернулись на рідну землю. Панчишин
Степан воював до кінця війни. Після полону в італійському
місті Ріміні емігрував до Бразилії. Там одружився і з
родиною проживав до відходу у вічність.
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Хоросняни у лавах ОУН
На відміну від нових окупантів, що загарбали
західно-українські землі 27.07.1944 року, вигнані ними
німці, хоч і були ворогами українського народу, але не
нав’язували нам своєї расистської ідеології та нацизму,
не нищили наших духовних цінностей, не розстрілювали
вертепи під час Різдвяних свят, не вивозили цілими
сім’ями автохтонів землі наших предків за межі їхнього
місця віковічного проживання. Словом, із двох зол, німці
поки що оцінювались нашою спільнотою, як менше з них.
Черговий нападник пустив у хід весь арсенал заходів,
починаючи від фізичного знищення національно свідомих
українців до насильницької асиміляції цілих груп нашого
народу з метою змести його з історичної сцени як окремий
український етнос у недалекій перспективі.
Хороснян, що належали до ОУН потрібно розділити:
а) на тих, що зі зброєю в руках вели боротьбу в рамках
СКВ (див. попередню розповідь); б) на тих, що займались
просвітньо-виховною роботою серед населення, надто –
молодого покоління. Це була протидія зусиллям нового
окупанта, що намагався прищеплювати українцям свою
матеріалістично-атеїстичну ідеологію та сліпу лояльність
до чергового чужого режиму. При цьому слід підкреслити,
що ця акція здійснювалась новими зайдами не замасковано,
а грубо і рішуче. Автор тексту, будучи на допиті у НКВДста почув від нього таку думку: «Вашіх дєтєй будєм
воспітивать ми, а не ви. Ви будєтє тратіть время на
государственной работе, для того чтоби накормить свойо
чадо, поетому вам нє хватіт лішнєго времені для чтенія ім
детскіх сказок». Ось тобі й маєш.
До другої групи ОУН-івців у селі Хоросно належали:
Куль-ба Олексій, Левандович Степан та Матвіїв Роман.
Левандович С. виконував свої статутні обов’язки в
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обласному центрі – місті Львові, де навчався у середній
школі. Матвіїв Р. і інші діяли в селі Хоросно при співпраці
з хороснянським «львів’янином» – Левандовичем С.
Одначе, як це завжди буває при будь-якій боротьбі,
противник теж не дрімав. Завойовники прагнули
придушити у зародку будь-яку діяльність, спрямовану
проти нової влади. У львівську групу був укорінений агент
від режиму. Про нього С. Левандович, серед іншого, пише:
«Король Ярослав, на перший погляд, був витривалим до
складних життєвих умов хлопцем і робив вельми приємне
враження, але його минулого ніхто не знав. Таким чином
ми, через нашу недосвіченість, не задумуючись, прийняли
у свою групу невідому особу. Під час підготовки до
підпільної праці і збору грошей для УПА поведінка
Короля Я. виявилась підозрілою. Я (Левандович С. –
Б.Б.) своє підозріння висловив Івасикові. Яремкевич Р. і
Ляхович В. також дійшли висновку, що Король Я. своїми
діями викликає підозру. Після аналізу вчинків Короля Я.,
ми зрозуміли, що він – секретний співпрацівник (сексот)
режиму. Далі постало питання, як вийти зі ситуації,
що склалась? Вирішили покарати його, відповідно до
вчинених ним дій.» Одначе цього не відбулось, бо хлопці
13.06.1947 були арештовані. Розповідь про свої дальші
злигодні Левандович продовжує (подається тезисно):
«На 14 червня 1947 року був запланований випускний
вечір у нашій школі, але я його недочекався, бо 13 червня
мене арештували. 31 жовтня мене і групу моїх товаришів
судили за приналежність до ОУН та діяльність у ній.
Я (Левандович С. – Б.Б.) був засуджений на 10 років
позбавлення волі… Покарання відбував у сибірських
концтаборах… Звільнили мене 2 жовтня 1954 року. Далі
– спецпоселення Сковородіно, згодом Прокоп’євськ, де
закінчив середню школу, а опісля Кемерівський торгово195

кооперативний технікум. 1958 року одружився. 1962 року,
будучи звільненим від спецпоселення, переїхав з родиною
на Донбас, де ми проживали у місті Новогродівка. Згодом
повернулись на свою малу батьківщину, спочатку до
Пустомит і потім до Львова».
Так закінчився мартиролог хороснянина Левандовича
Степана. Чималу частину життя вкрала йому чужа влада
тільки за те, що жертовно боровся за краще майбутнє
власного народу. Матвіїв Роман та ін. уникли репресій,
бо їх діяльність в лавах ОУН без Левандовича була більш
обережною та недосяжною для ворожого ока. Матвіїву Р.
пощастило створити після одруження свою родину та за
час тривалого життя залишити по собі доньку, внуків і
правнуків.

Колективізація сільського
господарства в селі Хоросно
У більшовицькій термінології – це переведення
сільського господарства з приватно-капіталістичного
на колективно-соціалістичний спосіб виробництва. Ідея
колективного сільського господарства віддавна відома
в соціалістичних і кооперативних рухах, а марксизм
безпосередньо включив її в свою програму, хоч за Ф.
Енгельсом, процес названої вище форми господарювання
мусів здійснюватися на практиці повільно і добровільно.
Російські більшовики прийняли програму колективізації
сільського господарства (КСГ) відразу після Жовтневого
перевороту. В УССР вже 1919 року створилися перші
колективні сільські господарства – комуни, складені
головним чином з робітництва.
КСГ на території Західної України розпочалася після
першої окупації Західної України російсько-більшовицькими
інтервентами, тобто влітку 1940 р., про що ми вже згадували.
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На початку 1941 р. колективізовано 3,1 % селянських
господарств, а станом на 01.06.1941 – вже 13 %.
Після війни нова хвиля КСГ мала місце восени
1947 р., остання – навесні 1950 р., як про це свідчить
відсоток зколективізованих селянських господарств:
01.01.1948 – 9,6 %, 01.01.1949 – 49 %, 01.07.1950 – 92,7 %.
Для проведення КСГ більшовики застосували тут ті самі
методи, що у 20-х роках на території Наддніпрянської
України, зокрема при МТС були створені політвідділи,
складені з озброєних емведистів (Ф.Енгельс до такого б не
додумався – Б.Б.) Під час КСГ на Західній Україні, особливо
на Підкарпатті, завзятий опір колективізації ставила УПА.
Більшість колгоспів на землях Західної України довший
час залишалися недолугими й злиденними.76
Як ми вже згадували, достаток панщизняного
хлібороба значною мірою залежав від його праці та вміння
господарювати. За колгоспної системи селянин не міг
працею впливати на свій матеріальний стан, тому що його
частка в загальному котлі становила лише мізерну дещицю,
яка не могла визначити кінцевого результату, який залежав
від сукупної праці цілого колективу. Через те, що в кожній
спільноті є люди з різним вмінням і ставленням до праці,
внесок одного працівника нівелюється несумлінним
ставленням до праці іншого, у результаті прогрес відсутній.
Тому дуже часто в колгоспах люди, які найменше вкладали
праці у суспільне виробництво, жили краще, ніж сумлінно
працюючі. Така соціальна несправедливість не могла і не
сприяла розвитку колгоспного ладу.77
Друга хвиля колективізації в селі Хоросно почалась
у грудні 1947 року, де на базі посівного масиву колишніх
німецьких колоністів був заснований відділок радгоспу
«Щирецький», який весною наступного року став
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основою для створення тут колгоспу ім. Леніна. 19 грудня
1948 року в Старому Хоросно організовано колгосп ім. Б.
Хмельницького, а в березні 1950 року – колгосп «Піонер».
1951 року усі три господарства об’єднались у колгосп ім.
Леніна.
Від 1953 до 1957 р.р. хороснянське господарство
було об’єднане з колгоспом села Тернопілля. Згодом
відбулось злиття хороснянського колгоспу з раковецьким
в одне господарство ім Лесі Українки. 1975 року воно
стало відділком радгоспу ім. В. Стефаника. Якщо читачеві
ще не закрутилась голова від бездумних маніпуляцій
нової влади, пов’язаних з численними змінами назв, ми
постараємось дати відповідь на запитання, чому нова
кремлівська камарилья вдалась до таких маніпуляцій?
Психологи твердять, що якщо людська спільнота
негативно ставиться до того чи іншого явища з одного боку,
а влада хоче будь-що-будь його зберегти надалі – з другого,
тоді вона змінює його назву. Для прикладу нагадаємо, як
російські більшовики для того, щоб зберегти на майбутнє
російську імперію, переназвали її на «совєтскій союз». Як
відомо, під тим камуфляжем, не змінивши імперської суті
попередниці, імперія існувала ще понад 70 років. Новітні
чиновники усвідомлювали, при якому, нехай пасивному,
опорі і з яким скрипом відбувався перехід до нової форми
господарювання на селі. На їх очах цілі родини залишали
своє єдине джерело існування – землі, садиби, оселі дідів і
прадідів та втікали до обласного центру – Львова, щоб не
стати державним кріпаком у перспективі. Серед них були
Буць Данило, Винар Григорій, Габалевич Олексій, Кузь
Іван, Кравчук Микита і інші. Вони знали, що у міському
середовищі, не маючи тої чи іншої кваліфікації, легкої
праці не знайдуть, що довший час доведеться жити на
голодному пайку, а проте покидали обжиті роками місця.
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Це був початок зміни демографічної ситуації в селі на гірше.
Від того часу кількість корінних хороснян зменшувалась,
особливо молоді. Одначе, не можна залишати поза
увагою спричинений цими подіями і позитивний фактор.
«Програвши» село, ми врятували місто Львів. Новому
завойовнику не вдалось у тодішній ситуації запустити
своє коріння в обласному центрі – місті Львові – до
такого рівня, як вони це зробили у Києві та інших містах
Наддніпрянської України. Нині світова спільнота називає
Львів найбільшим україномовним містом у світі.
Декілька слів про методи «добровільної» колективізації у селі Хоросно. Авторові тексту запам’ятались два моменти залучення селянських посівних масивів до колгоспу.
На початку червня 1950 року виїзний суд щирецького
району у супроводі п’яти озброєних емгебістів прибув до
с. Хоросно, точніше – до зали глядача сільського клубу, де
мало відбутись (для форми) судилище над найбагатшим
тоді хороснянином (мав 56 Га землі) – Чичкевичем Василем
Григоровичем, який володів господарством на території
колишнього монастиря. Про той «суд» хоросняни були
попереджені заздалегідь, тому зала була заповнена в достатній кількості. Сценарій «суду» був написаний завчасно.
Збори селян повинні були його «схвалити». Позивачем
був батько першого хороснянського комсомольця Палій
Михайло, а відповідачем – Чичкевич В.Г. Після виступу
працівника районного відділу пропаганди, в якому він
переконував присутніх у тому, наскільки підвищиться
їх життєвий рівень, коли всі селяни вступлять у колгосп,
суддя задав «позивачеві» запитання: «Скажіть, тов. Палій,
присутнім у залі, як Чичкевич В.Г. використовував Вас
як найманого робітника під час жнив?» На це Палій М.
сказав: «Щоб не бути багатослівним, почну з цього, що за
часів польського панування я часто під час збору урожаю
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працював на фільварку поміщика Альфреда Люфта. Не
маю підстав на нього нарікати,бо він мені платив достатню,
на мій погляд, зарплату і непогано годував. На сніданок
– молоко і хліб з маслом, на обід – перша і друга страва,
деколи з ковбасою. Таким чином, коли я вилами піднімав
сніп на фіру, мені не було тяжко це виконувати. По-іншому
поводився зі мною при таких самих роботах товариш
Чичкевич Василь. У його харчовому раціоні переважав
біб, квасне молоко і чорний хліб. Після споживання такої
суміші, подавати снопи на віз було тяжко. Нахиляючись
різко до снопа, з мого організму часто з голосним звуком
виходили... Ви, товариш суддя, – мудра людина, самі знаєте,
що...? Таким чином у мене немає жодних підстав поважати
товариша Чичкевича.» На таку заяву зала відреагувала
гомеричним сміхом, який не тривав довго, бо суддя,
стукнувши молотком об стіл, сказав: «Прошу присутніх у
залі вгамувати емоції і не дозволяти собі зайвого. Усі ви
знаходитесь у поважному суді, а не в цирку.»
Після виступів ще декількох свідків, які обороняли
«відповіча», суд відійшов у сусідню кімнату на нараду.
За 15 хвилин члени суду повернулись, а головний суддя
оголосив їхнє рішення: «Просимо усіх встати. Вислухавши
свідків і порадившись між собою – суд постановляє:
1. землі, що належали громадянинові Чичкевичу
Василеві Григоровичу передати у фонд колгоспу «Піонер»;
2. житловий будинок та допоміжні господарські
будівлі передати, для адміністрації колгоспу «Піонер» і
для розміщення в останніх сільгосптехніки;
3. громадянину Чичкевичу Василеві Григоровичу та
членам його родини дозволяється вибрати для дальшого
проживання одну із садиб колишніх німецьких колоністів
або садибу Винара Григорія Михайловича.
На цьому суд завершено».
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Ось так ламались долі цілих родин волею нового
евразійського «освободітєля». Будь-які прохання врахувати ті чи інші обставини, щоб полегшити становище, не
брались до уваги. «Москва слєзам нє вєріт».
В арсеналі заходів для «добровільного» вступу
приватних господарств до колгоспу був ще і такий: якщо
той чи інший господар пручався і не хотів підписати заяви
про включення його земель до колективного масиву, двоє
кремезних емгебістів брали його по-під руки і вели у підвальне
приміщення. Там він отримував кілька дошкульних ударів у
життєво важливі органи тіла, а коли не приходив до тями,
його обливали холодною водою. Після такої промивки мозку
жертва «добровільно» віддавала свої землі до колгоспу.
Так вчинили «доблєсниє» емгебісти з хороснянином
Кульбою Антоном, який володів 25-ма моргами поля, а
родина складалась з вісьми осіб, серед них п’ятеро дітей.
Після тяжких побоїв за сім днів він помер. Аналогічних
випадків було чимало. Ось так, за допомогою агітації
одних (це стосується перш за все малоземельних селян) та
насильницьких прийомів щодо інших, хороснян перевели на
нову, хоч менш продуктивну, форму господарювання, тобто
колективну. До сказаного додамо, що батько автора тексту
при сприятливих погодних умовах збирав приблизно 32
центнери пшениці з одного гектара, маючи пару коней і кінну
молотарку. На цій же самій землі колгоспні трударі збирали
максимум 16 центнерів з гектара, користуючись тракторами
та ком-байнами. Різниця у зібраному врожаю між першим та
дру-гим способом господарювання буде: (750х32) – (750х16)
= 12 000 центнерів. Тобто, колгосп недодавав державі 1200
тонн зерна у порівнянні з одноосібним господарством,
якби увесь посівний ареал села був засіяний злаковими
культурами.
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Заслання (депортація) хороснян
в Сибір
Заслання – це кара, що полягає у примусовому висланні одиниць або цілих груп населення до віддалених місць
імперії на основі судового вироку або адміністративної
постанови. Заслання могло бути тимчасове або довічне.
Упродовж 18-19 століть депортація у царській Росії
була поширеним явищем: Петро I засилав на важкі роботи,
т.зв. «каторгу», на будівництво фортець, портів (Азов,
Петербурґ та ін. збудовані на запорізьких кістках). Після
завоювання Сибіру (остаточно 1698 р.) ця територія стала
місцем мартирологу засланців. Засилали, в основному,
«політично небезпечних», а також кримінальних злочинців.
1897 року кількість засланців і їхніх нащадків з родинами
становили 50 % від усього населення Сибіру. Царський
уряд застосовував репресії у формі заслання також супроти
української еліти упродовж ХІХ-ХХ століть: Т. Шевченко;
М. Костомаров; П. Чубинський; П. Грабовський (помер на
засланні в Якутську) й багатьох інших.
За совєтських часів депортація стала перманентно
застосовуватись системою не лише проти судово
засуджених, але і проти цілих національних та соціальних
груп населення, яких у різні періоди масово висилали,
переважно до концентраційних таборів праці. В СССР
заслання набрало характеру головного способу позбавлення
свободи. Після війни основним контингентом засланців
з Західної України були: члени ОУН-УПА і їх близькі
родичі (принцип колективної відповідальності), колишні
представники вищих верств населення, т.зв. куркулі, діячі
культури, духівництво та інші національно самосвідомі
українці. Їхня «вина» полягала в тому, що вони народились
українцями і не хотіли відмовитись від своїх предків.
Російсько-більшовицький каральний меч не пожалів і
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мешканців села Хоросно.
На основі адміністративної постанови Особливої
Комісії при МГБ та з допомогою внутрішніх військ
міністерства МВД у жовтні 1947 року та вересні 1949 року
відбулось масове заслання хороснян у Сибір.
Нижче подаємо список мешканців нашого села,
репресованих новими окупантами.
Мешканці села Хоросно, заслані до Сибіру 1947-1949 р.р.
П/№

Прізвище,
ім’я голови
депортованої
родини
(к-сть осіб)
Буць Іван
(4 особи)

Рік,
місяць
заслання

Область,
населений
пункт заслання

1947
жовтень

3

Габалевич
Микола (4 особи)
Горак Ганна

4

Горак Марія

5

Кузь Василь
(2 особи)

1947
жовтень
1947
жовтень
1947
жовтень
1947
жовтень

Кемеровська
область
м.Прокоп’євськ
- “ –“ -

6

Кульба Федір
(4 особи)

7

Куриляк Ксенія
(2 особи)

8

Левандович
Онуфрий
(3 особи)
Мельник Степан
(2 особи)

1

2

9

Караганда
- “ –“ -

Кемеровська
область
м.Прокоп’євськ
1947
Кемеровська
жовтень
область
м.Прокоп’євськ
1947
Кемеровська
жовтень
область
м.Прокоп’євськ
1949
Амурська обл.
вересень м.Сковородіно
1949
вересень

Ім’я,
прізвище
осіб, що
померли на
засланні
Іван Буць

м. Чита

Ксенія
Куриляк
Пелагія
Левандович
Марія
Мельник
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10

Панчишин Ганна
1947
і Володимир
жовтень

11

Смолій Іван
(3 особи)

1947
жовтень

12

Фуртак Іван
(3 особи)

1947
жовтень

13

Хомин Григорій
(6 осіб)

1947
жовтень

14

Чичкевич
Григорій
(2 особи)
Чичкевич
Михайло (7 осіб)

1947
жовтень

15

1947
жовтень

Читинська
область,
селище Могзон
Кемеровська
область
м.Прокоп’євськ
Кемеровська
область
м.Прокоп’євськ
Кемеровська
область
м.Прокоп’євськ
Кемеровська
область
м.Прокоп’євськ
Кемеровська
область
м.Прокоп’євськ

Іван і
Катерина
Смолій
Іван і Ксенія
Фуртак
Катерина
Хомин
Григорій
Чичкевич

Кількість хороснян, депортованих до Сибіру в
сорокових роках ХХ століття – 46 осіб, з них 10 померли
на засланні.
Кожна людина, занесена в реєстр – це різні
долі, жахливі митарства, які нерідко завершувались
передчасною смертю. Для того, щоб читач мав уяву про
те, як відбувались депортації людей з родинних гнізд,
заснованих і закріплених дідами-прадідами упродовж
тривалого часу, наведемо розповідь мешканця села
Хоросно Хомина Григорія, що став жертвою сваволі
нового евроазіатського окупанта.
«Напередодні 27 жовтня 1947 року хоросняни нюхом
відчували, що готується великий вивіз мешканців села у
сибірські простори. Не сходила з язиків приглушена чутка
про це, джерелом якої найбільш ймовірно був тодішній
голова сільради Гарасимович Іван (прізвисько – Піпак). Я
(Хомин Г. - Б.Б.) звернувся до його рідного брата Юрія зі
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запитанням: «Скажи мені, будь-ласка, чи мене внесли до
списку на вивіз?» Як з’ясувалось, Юрій про це вже знав, бо
відповів: «Так, мають вивезти зі села 10 родин, але вас у цьому
списку немає! Будьте спокійні...» Я, наївний, повірив йому
і до вивозу анітрохи не підготувався. Вночі 27 жовтня 1947
року на подвір’я моєї садиби вдерлися озброєні емгебісти і
зачитали моїй родині вирок: «Від імені народу постановою
Особливої Комісії МГБ, вас і вашу родину присуджено до
заслання в Кемерівську область...» Таке «повідомлення»
в усіх членів моєї родини викликало незбагненний шок, і
кімната наповнилась плачем та лементом, що, напевно,
розбудили зі сну всіх близьких сусідів. Нам «дозволено»
збирати найнеобхідніші речі тільки півгодини. На той час
навіть хліба спеченого не було. До деякої міри зняли з нас
стан пригніченості сусіди, близькі і дальші, котрі кидали
на віз, що могли, і все це було корисним для нас у далекій
тяжкій дорозі. Тільки Івана і Юрія Гарасимовичів не було у
нашій хаті під час вивозу.
Як згодом писали нам сусіди в Сибір, голова сільради
Гарасимович Іван та його брат Юрій відразу ж після нашого
виселення з хати увійшли до неї і поцупили все до нитки.
Тепер я зрозумів, чому Юрій Гарасимович збрехав мені.
Обидва брати натомість повідомили районній владі,
що Хомини – це, мовляв, бідняки і вони нічого, крім
найбільш необхідного, на господарстві не мали. Мою
другу дружину Катерину (прізвище її в день вивозу було
вже Хомин) насильно у Сибір не брали. Вона добровільно
поїхала на заслання зі мною та моїми дітьми. Емгебистам
це було на руку, бо до списку бракувало доньки Лесі, котра
під час вивозу була у Львові. Згодом вона приєдналась до
нас. По дорозі на схід наш вагон долучили до ешелону, в
якому вивозили волинян з немалим запасом продуктів у
мішках.Усіх нас висадили на Уралі в Челябінській області,
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на вузловій станції Копейськ. Тимчасово нас поселили у
допоміжних будівлях діючого там радгоспу. Невдовзі нас
перевезли на постійне місце в Кемерівську область до
міста Прокоп’євськ, де ми у злиднях проживали впродовж
майже двадцяти років. Після цього ми повернулись на рідну
землю, але вже не у повному складі. Моя друга дружина
Катерина Хомин навіки залишила свої кості у сибірській
холодній землі...”
Нелюдський закон стосовно відповідальності всієї
родини за вчинений у тій чи іншій формі опір режимові
не минув нікого з нащадків сім’ї Михайла і Анастасії
Панчишин, крім наймолодшої доньки Ольги 1938 р.н.
Про долю синів Степана, Романа і Богдана ми тезисно
вже сказали. Тепер нашим обов’язком є кількома словами
згадати ходіння по муках доньки Ганни (1931 р.н.) і сина
Володимира (1933 р.н.). Страждання, які вони пережили,
почались на світанку їхньої юності, котру знівечив їм тиран
усіх часів і народів.
У жовтні 1947 р. Ганну і Володимира виселили зі Львова і запроторили у селище Могзон Читинської області. Вони
теж змушені були нести відповідальність за “Протизаконні”
дії брата Романа. Спочатку Ганна працювала обліковцем у
бригаді лісорубів, а її брат Володимир – поштарем. Але
згодом життєвий шлях Ганни простелився у небажаному
для неї напрямі. Одного разу бригадир групи лісорубів, з
якими вона працювала почав примушувати її до інтимних
стосунків. Горда 17-ти літня українка з обуренням відкинула
пропозицію азійського нахаби. Після цього він вирішив
помститися їй. Разом із соїми поплічниками знайшов у
карному кодексі статтю, на основі якої, “феміда“ засудила
Ганну на десять років тюремного ув’язнення. “Покарання”
відбувала в Караганді. Працювала в копальнях дорогоцінних
металів. Після смерті тирана, 1954 року була звільнена,
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одержавши спрямування на попереднє місце проживання в
селище Могзон. Тож після 6-літньої розлуки, Ганна, з тепер
уже 21-літнім братом Володимиром, почала долати життєві
труднощі. До цього часу молоденький брат без життєвого
досвіду, сам-самісінький, змушений був в умовах суворої
реальності робити все, щоб вижити. З допомогою мами
Роман уточнив адресу Ганни та Володимира. Після цього
допомагав їм матеріально. Для переїзду сестри і брата до себе
в селище Опорноє Магаданської області, Роман переказав
їм необхідну для цього суму грошей. У міжчасі він разом з
колишніми в’язнями підготували скромну “квартиру” для
майбутнього проживання сім’ї. Після їхнього приїзду сестра
Ганна займалась обов’язками на господарстві, а брати Роман
і Володимир працювали на будові, заробляючи на прожиття.
Так протинялись вони на чужій землі до серпня 1957 року,
тепер вже у статусі спецпереселенців. Далі почали подорож
до рідних сторін, яка тривала 28 днів. У вересні того ж року
у рідній садибі зі сльозами на очах їх зустріли батьки. Для
трьох дітей відійшло в минуле злидарювання у вигнанні,
в нестерпних матеріальних умовах, у духовному вакуумі,
в обстановці перманентної підозри між представниками
пригнічених народів та їхніми поневолювачами –
москвинами. Відновилось, хоч не ідеальне, але спокійне
буття в середовищі власного етносу, на землі близьких і
далеких предків. Імена членів цієї сім’ї також мають бути
вписані до загальноукраїнського мартирологу.
Наведені вище факти про долю, бодай двох, родин
села Хоросно переконливо свідчать, яким нестерпним
є життя недержавних народів під чоботом чужоземного
завойовника. Скільки диких, ворожих загарбників топтали
нашу землю і знущалися над нашим народом! Одначе,
найбільш кровожерливим з усіх поневолювачів був
останній.
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Система освіти
в селі Хоросно
від 1939 до 2011 р.р.
Наприкінці польського панування (навчальний
рік 1938/39) в селі Хоросно діяла двокласова семирічна
початкова школа. Це означало, що загальний обсяг здобутих
у ній знань мав відповідати програмі, розрахованій для
двох класів, а термін навчання тривав сім років. Одні учні,
котрі успішно засвоювали шкільні предмети, переходили
раніше до вищих класів. Дехто припиняв навчання, бо
виникала потреба допомагати родині на господарстві. У
наведеній нижче таблиці пояснюється, як розподілялись
класи і роки навчання упродовж навчального процесу.
Клас
Перший
Другий
Третій
Четвертий
РАЗОМ:

К-сть років навчання
Один
Один
Два
Три
Сім років

Протягом семи років учням читали такі предмети:
релігія;
польська мова;
українська мова;
арифметика з геометрією;
природознавство;
географія;
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рисунки;
ручна праця;
спів;
фізкультура.
Першою у свідоцтві була оцінка з поведінки, в
основному, на уроках. (Див. копії свідоцтв навчальних
років 1934/35, 1936/37)
Автор тексту навчався у четвертому класі впродовж
одного року. П'ятий клас закінчував у сусідньому селі
Семенівка, наступні класи – у Львові. У той час учителями
в селі Хоросно були:
Панчишинувна Марія;
Филипович Стефанія;
Козаківна Наталія.
Від 17 до 22 вересня 1939 року Галичину окупували
нові “освободітєлі” тобто громадяни нової імперії, що
існувала під криптонімом “Совєтскій Союз”, вперто
накидаючи нам свої ідеали, в тому числі атеїстичне
світосприймання. Новий хазяїн не забарився внести також
зміни у систему освіти. Вже у першій декаді жовтня 1939
року хороснянська школа була перетворена у семирічку.
При цьому слід нагадати, що після першого поділу Польщі
(1772 р.) Галичина перейшла під владу Австрії, а вже 1776
року в західній частині села Хоросно поселились німецькі
колоністи. Вони, спорудивши там житлові та допоміжні
господарські будівлі, проживали у тому місці компактною
громадою до 27 грудня 1939 року. Згодом ця частина
села отримала назву “Хоросно Нове”, відповідно друга,
більша частина села, де проживало автохтонне населення
(переважно українці) називалось “Хоросно Старе”. Таким
чином, у загальному населеному пункті одночасно діяли
дві окремі школи з різними навчальними програмами та
формами навчання.
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Після репатріації німецького населення 27 грудня
1939 р. з Хоросна Нового на їх місце прибули селяни з
околиць с. Вишенька Яворівського району Львівської
області. З того часу в селі Хоросно діяла одна школа, де
навчались діти з обох частин населеного пункту. Під час
окупації Галичини Гітлерівською Німеччиною в Хоросно
продовжувала працювати семирічна школа. У період
панування перших “совєтів”, а згодом німців, хороснянську школу обслуговували ті самі учителі, тобто: Балко
Петро, він же директор; Филипович Стефанія; Піскорська
Марія; Романів Григорій.
27 липня 1944 року наші землі повторно загарбали
“совєти”. У народі їх називали – “другі совєти”. Після
приходу чергової окупаційної влади у школі працював
такий склад педагогів: Балко Петро – директор і учитель;
Кузь Ганна; Кондратюк Ганна Купріянівна – учителька
української мови та літератури родом з Наддніпрянської
України; Хуторна Валентина Леонідівна – учителька історії,
теж зі Східної України.
Вже з самого початку новий режим створював
усілякі труднощі у педагогічній діяльності директора
Балка Петра. 29 вересня 1944 року він написав звернення
до щирецького районного відділу освіти такого змісту:
«До райвно у Щирці.
Повідомляю, що тов. Кузь Ганна – учителька моєї
школи від 27.IX не зголошується до праці.
Балко Петро, директор школи.»78
Резолюція голови Щирецького райвно на дане
звернення була такою: “Відпущена на учобу з 27.IX
– підпис.” Зі сказаного можна зробити висновок, що
учительку Кузь Ганну районне начальство направляло
на навчання без попереднього погодження з директором
хороснянської школи. У міжчасі в програму навчання
78

Обл. Архів, Ф.Р–703, оп.3, спр.7, с.28
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введено викладання німецької мови, яку спочатку викладав
Балко П., а згодом – учитель Цимбала В.І. Наприкінці 1944
року Балко П. був засланий у Сибір, а місце директора
хороснянської школи зайняв Гладкий Роман.
Станом на 1 квітня 1945 року (навчальний рік 1945/46)
кількість учнів хороснянської школи була такою:79
Перший клас – 75 (у двох змінах);
Другий клас – 45 (у двох – ” –);
Третій клас – 39;
Четвертий клас – 44;
П'ятий клас – 23;
Шостий клас – 2780
Разом – 253 учнів
Випускники хороснянської семирічки за бажанням
здобували повну середню освіту в середній школі, що
діяла в сусідньому селі Тернопілля. Упродовж 1945/46
навчального року і надалі учителем математики працював
Костів Андрій Семенович, вчителем природи – Дарноцих
Василь Іванович.
Колишній директор хороснянської школи – Попович П.Л., серед іншого, пише:
“Тодішня школа була розташована у двох окремих
приміщеннях, тобто у будинку, зведеному ще під час
австрійської окупації, та в одній з кімнат житлового
будинку Буць Теодозії Іванівни81, яку школа в неї
орендувала. Від 1948 року уряд виділив приміщення для
школи у житловому будинку Чичкевича Михайла, котрий
був засланий у Сибір.
Керівництво школою здійснювали від 1947 до 1954
р.р. – Кондратюк Г.К.; від 1955 до 1956 р.р. – Коваленко
Ніна Тимофіївна; від 1956 до 1962 р.р. – Хуторна В.Л.
79
80
81

Обл. архів Ф.Р.–703, оп.3,спр.7,с.82
в архівному документі дані за VII клас відсутні.
Мати автора тексту.
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Упродовж тих років вчителем біології працював Бунелик
Василь Родіонович. При його наполегливому старанні
учні за сумлінну працю, навчально-дослідницьку роботу
заслужили честі взяти участь у всесоюзній виставці
народного господарства 1955 року в Москві, за що школа
одержала похвальну грамоту. 1954 року учениці Голуб Дарія
і Панчишин Ольга були учасниками республіканського
огляду художньої самодіяльності, що відбувався у Києві.
В цьому заслуга вчительки Семенюк Г.
Ставши 1 вересня 1962 року директором
хороснянської школи, Попович П.Л. розпочав свою
діяльність з будівництва нового приміщення для школи
на добровільних засадах, народним способом. Його задум
підтримали всі мешканці села. Від 1963 до 1967 року
односельчани брали активну участь у будівництві школи.
Вони працювали у будні та вихідні. Головним майстром
вважався Буць Володимир. Його помічниками були Горак
Іван Йосипович та Матвіїв Захарій Степанович. Список
тих, хто заливав фундамент, знаходиться у капсулі,
замурованій в одному з рогів фундамента школи, а тих, хто
закінчив будову – в капсулі, замурованій в ніші шкільного
коридора.
На честь 150-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка
у школі встановлено бюст – погруддя Кобзаря, яке
виготовив народний умілець Фітьо Василь Васильович.
На відкритті бюста були присутні львівські письменники:
поетеса-землячка Марія Хоросницька, поет Микола
Петренко, письменник Яків Стецюк.
Від 1956 року в школі почали викладати французьку
мову, першою вчителькою якої була Гусельнікова Людмила.
Від 1 вересня 1963 року школа стала восьмирічною,
а від 1 вересня 1991 – дев'ятирічною.
1974 року Раковецька восьмирічна школа об'єднались
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з Хороснянською, у якій навчались діти з Раківця,
Новосілки, Підтемного і Деревача. На навчання підвозили
учнів радгоспним транспортом.
Роз'єднання шкіл відбулось 1993 року.
При Хороснянській школі від 1965 до 1987 р.
працював навчальний консультпункт Пустомитівської
середньої школи, де молодь села мала можливість
здобувати загальну середню освіту. Упродовж попередніх
років школа організовувала чимало далеких подорожей
учнів. Вони зустрічались з видатними людьми,
письменниками, зарубіжними студентами. Учні побували
в столицях прибалтійських держав, містах Білорусії, Росії
та України. Неодноразово кланялись землі безсмертного
Кобзаря, відвідували його святиню-могилу в Каневі.
Влітку приміщення школи потопає в зелені.
Прикрашає її розкішний сад, спортивний майданчик.
На подвір'ї школи побудована їдальня, господарське
приміщення. Шкільний будинок обігрівається батарейноводяною системою
Від 1 червня 1995 року директором школи працює
Кульба Оксана Богданівна – вихованка даного закладу.
1994 року в школі створено громадську організацію
– “Козацька Республіка”. Щороку 14 жовтня на свято
Покрови у школі відбувається святкування “Козацької
республіки”. Усі приходять у козацькому одязі, співають
козацькі пісні, варять куліш. Проводяться різноманітні
змагання між козаками та козачатами, а також багато
жартів, веселощів і конкурсів.
Станом на 1 січня 1997 року в школі працювало 12
учителів, навчалось 57 учнів.”
До сказаного слід додати, що чиновники
Пустомитівського району не давали згоди на
будівництво хороснянської школи, тому що вважали
213

село неперспективним, у зв'язку з чим твердили, що не
буде відповідної кількості дітей. Але при наполегливому
старанні директора навчального закладу Поповича П.Л.
та особистого дозволу голови Львівського обилвиконкому
Семена Стефаника будівництво школи здійснилось.
З бігом часу демографічна ситуація у селі швидко
змінювалась. З кожним роком кількість автохтонних
хороснян зменшувалась. Причиною того невтішного
явища були:
а) зі 48-ми мобілізованих на німецько-совєтський
фронт на рідну землю повернулись тільки 10 осіб.
Тлінні останки 38-мох поховані в різних місцях Европи.
При цьому не можна забувати, що це були чоловіки, в
основному, репродуктивного віку;
б) 16 молодих членів ХСКВ заинули в боротьбі з
совєтським НКВД за право бути господарем на своїй землі;
в) зі 46-и осіб (15 родин), депортованих до Сибіру, 10
померли на засланні.;
г) не бажаючи працювати за трудодні в колгоспі,
молодь мігрувала до обласного центру – м. Львова, де
влаштувалась на роботу і постійне місце проживання.
Все це впливало на зменшення числа учнів у школі.
Як твердить нинішній директор, станом на 1 вересня
2011/12 навчального року в хороснянській дев'ятирічній
школі навчається 37 дітей. До складу педагогічного
колективу входять:
Директор школи – Кульба Оксана Богданівна.,
викладає українську мову і літературу.
Педагоги:
Блажівська Ольга Ільківна – учитель зарубіжної
літератури;
Дудор Марія Йосипівна – учитель початкових класів;
Костецька Надія Степанівна – учитель географії та
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історії;
Мазур Надія Іванівна – учитель початкових
класів;
Мацяк Любов Іванівна – учитель музики та
фізкультури;
Петечка Леся Богданівна – учитель англійської
мови;
Попович Наталія Миколаївна – учитель
математики;
Цвик Андрій Іванович – учитель хімії та біології.
Зважаючи на сказане, читач має всі підстави
гадати, що чиновники Пустомитівського райвно мали
рацію, вважаючи с. Хоросно неперспективним і не
даючи згоди будувати нове приміщення для школи.
Одначе, не будемо поспішати називати освітніх
урядовців мудрими пророками. Як кажуть вчені, на
світі все пливе і все змінюється. Останніми роками
на території майже всієї Европи спостерігається нова
тенденція. Мешканці галасливих мегаполісів з їх
забрудненим повітрям і водою, з їх тиснявою і корками
шукають можливості повернутись у спокійну сільську
ауру. За даними київського радіо, донині на території
Европи вже понад 14 мільйонів осіб перейшло з міст
до сільських місцевостей. У тому процесі не пасе
задніх гурт нащадків колишніх корінних мешканців с.
Хоросно. Автор тексту, відвідуючи у вересні 2011 р.
своє рідне село, зауважив 8 дво – або півтораповерхових
новозбудованих житлових будинків у модерному стилі.
Деякі з них ще у стадії закінчення. Надіємось, що це
тільки початок, тому перспектива вимальовується
оптимістичною.
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Післямова

Беручи за основу першу писемну згадку про село
Хоросно на пергаментній грамоті, тобто 22 січня 1384
року,82 можна з достатньою дозою імовірності вважати її
початком заснування цього населеного пункту. Це означає,
що село існує вже упродовж 627 років, тобто понад шість
століть. За вказаний період у ньому змінилось не менше
25 поколінь.
Доля мешканців поселення Хоросно у великій
мірі залежала від зовнішніх чинників. Після завоювання
Галичини польським королем Казимиром (1349 р.) до 1991
року наша земля майже весь час знаходилась під пануванням
чужинців (Польщі, Угорщини, Австрії та ін.) У ХХ сторіччі
– під російською, спочатку царською, а згодом совєтською
імперією. Дошкульними для хороснян були катастрофи, як
рукотворні, так і стихійні. До перших слід віднести часті
набіги татар. Найбільш руйнівними були їхні напади 1626
та 1648 років. Негативний вплив на демографічну ситуацію
в селі мали, у не меншій мірі, епідемії, що спалахували
у нашому регіоні, забираючи значну частину людей.
Це стихійне лихо повторювалось вряди-годи. Одначе
найбільшого горя зазначали хоросняни, як і населення всієї
України, у першій половині двадцятого століття. Адже
територіями десяти держав Евразії та Африки прокотився
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вогняний вал двох світових воєн, завдавши народам світу
непоправних людських та матеріальних втрат. Кількість
жертв досі точно не встановлена. За приблизними
підрахунками у першій світовій війні загинуло понад 9 млн.
людей, у другій – більше 60-ти млн. осіб, 90 млн. стали
інвалідами.
Якими були втрати мешканців села Хоросно?
У першій світовій війні, включаючи війну польськоукраїнську, 30 осіб було вбито, а 2 стали інвалідами.
У другій світовій війні:
41 хороснянин поліг на німецько-совєтському
фронті (в.ч. 2 учасники дивізії «Галичина»), 4 особи були
закатовані в Щирці органами НКВД, 16 хороснян полягли
у збройних сутичках з НКВД-истами, 10 осіб померли на
засланні в Сибірі, 3 особи, які не з’явились у районному
військкоматі для відправки на німецько-совєтський фронт,
вбиті НКВД-стами, 8 осіб – жертви провокації НКВД, 9
осіб загинули при загадкових обставинах.
Таким чином, загальні втрати хороснян у першій та
другій світових війнах становлять:
у першій
30 осіб;
у другій
91 осіб;
Разом
121 осіб.
До наведених вище сумних цифр (кожна з них
– це окрема людська трагічна доля) слід додати, що
це були, в основному, особи репродуктивного віку.
Тому напрошується питання: а скільки, у зв’язку з їх
насильницькою і передчасною смертю, ненароджених? Їх
не можна не віднести також до числа демографічних втрат.
Упродовж століть, залежно від кількості мешканців с.
Хоросно, змінювався його адміністративно-управлінський
статус. Найбільшого розквіту наше село досягло у
другій половині ХІХ століття. Тоді воно мало статус
“ґміна”. До ґмінного комплексу Хоросно входили села:
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Добряни, Красів, Новосілки, Раковець, Кугаїв і Поршна.
Станом на 31 грудня 1900 року в центрі ґміни, тобто в с.
Хоросно проживало 1118 дорослого населення. Загальний
земельний кадастр с. Хоросно дорівнював 1517 гектарів,
в т.ч. – 513 га панського маєтку (фільварку), що був
розташований поруч хороснянського присілка Деревач.
Внаслідок значних людських втрат під час двох
світових воєн у першій половині ХХ століття і відтоку
хороснян з різних причин на постійне місце проживання до
обласного центру – м. Львова (це в основному молодь), з
бігом часу число мешканців села постійно зменшувалось.
Така тенденція стала причиною зміни його статусу в
адміністративному поділі району. У березні 1959 року
Щирецький район був ліквідований, а його територія
відійшла у підпорядкування Пустомитівського району. У
червні 1959 р. Хороснянську сільську Раду приєднано до
Раковецької сільської Ради.
Станом на початок 2009 року число мешканців села
Хоросно становило 436 осіб. У статево-віковій структурі
села переважають жінки, але тільки за рахунок осіб
пенсійного віку.
Така
демографічна
ситуація
є
причиною
непродуктивної
діяльності
у
галузі
сільського
господарства. Значний відсоток посівного масиву в даний
момент лежить облогом. Засівається тільки частка орної
землі, яка потрібна для задоволення життєвих потреб
наявного в селі населення. Але не все так погано у нашому
домі. До позитиву слід віднести те, що в селі працює
пилорама, підприємство, що виготовляє шлакоблоки, та
піщаний кар’єр, котрий забезпечує сировиною чисельні
будівельні та дорожні організації району.
До культурно-освітнього комплексу села належить
освіта (про школу ми повідомили в попередніх розділах),
культура та охорона здоров’я. Для надання медичної
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допомоги населенню діє ФАП. Діючою складовою
соціально-побутового комплексу є торгівля. В селі
працює крамниця продуктових товарів і товарів першої
необхідності.
Як на території всієї України, так і в Хоросні,
основним сакрально-духовним центром завжди була
церква, вона ж і берегиня нашої національної ідентичності в
сім’ї народів світу. 1895 року, коли в селі Хоросно працював
священником о.О.Коновалець (брат батька Е.Коновальця),
за його ініціативою і при його активній підтримці збудовано
дерев’яну церкву за традиційною схемою української
національної архітектури (див. фото). Їй, при посвяченні,
дано ім’я: собор Пресвятої Діви Марії. Слугувала вона
місцем богослужінь і молитви чотирьом поколінням
хороснян. 29 травня 1999 р., за досить загадкових обставин,
церква згоріла. Автор тексту пам’ятає розповідь про цю
подію диктора Львівського радіо. Він, передавши в ефір
зміст події, закінчив фразою: “Правохоронні органи назвали
причиною пожежі коротке замикання електропроводів”.
Таке “пояснення” причини випадку розраховане, очевидно,
не на гомо сапієнс. Адже упродовж 20-ти останніх років,
одна за одною, з певним проміжком часу горіли дерев’яні
церкви, в т.ч. у селі Нагуєвичі, де хрестили Івана Франка,
і чомусь тільки УГКЦ?83 Невже Господь Бог покарав нашу
конфесію? Звичайно, не Він! Спецслужби нашого північносхідного сусіда чітко усвідомлюють, що УГКЦ була і
залишається не тільки місцем для виконання сакральних
обов’язків, але і незаперечною остоєю формування
національної самосвідомості українців. Такий статус-кво
їх аж ніяк не влаштовує. Тому горіли і далі продовжують
горіти церкви УГКЦ під виглядом “короткого замикання”.
Задумаймось, чи не намагається хтось знищити для
83

За даними Львівського радіо (у вересні 2011 р.) за вказаний період згоріло
84 церкви УГКЦ.
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наступних поколінь українців речові докази їхньої
приналежності до самобутнього українського народу?
Влітку 2000-го року хоросняни почали будувати
новий мурований храм, теж у стилі української
архітектури на добровільних засадах, народним способом.
Кошти збирали з мирян хороснянської парафії та парафій
навколишніх сіл. Зведення нового храму, архітектором
якого є Гаврилюк Анатолій Іванович, розпочав у 2000 році о.
Мирослав Притула. Проте завершити будівництво церкви
йому не вдалося. У 2008 році адміністратором храму було
призначено о. Богдана Гнатіва, який за два роки, спільними
зусиллями жертводавців і мешканців села, завершив
основні роботи. Найбільшу суму спонсорував депутат
Львівської міської Ради Дубневич А.П. Хороснянин
Кравчук Василь пожертвував на будівництво церкви
кошти, за які виготовлені і змонтовані усі церковні вікна. 19
серпня 2010 року Високопреосвященніший Владика Ігор
(Возьняк), Архиєпископ Львівський УГКЦ, освятив храм
Преображення ГНІХ у с. Хоросно. Пам’ятними грамотами
за допомогу у спорудженні святині були відзначені родини
Кравчуків, Пелені, Мирослав Занік, Василь Коcтецький,
Василь Коваль, Іван Бобик, а також голова Раковецької
сільської ради Ярослав Дудар. На даний момент (вересень
2011 р.) закінчується оформлення іконостасу. Коштом
мирян у церкві встановлені також дві меморіальні дошки,
де перелічені імена тих, хто віддав своє життя у боротьбі
за Українську Державу. Хоросняни шанують своїх героїв.
Сучасні хоросняни значно грамотніші і освіченіші,
ніж у середині минулого століття. До цього спричинився
технічний прогрес, але треба також визнати, що
безкоштовна середня і вища освіта була одним з небагатьох
плюсів радянської влади. З числа генерації автора тексту
вищу освіту здобули наступні хоросняни:
1. Буць Богдан Данилович, Львівський політехнічний
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інститут (ЛПІ), механічний факультет;
2. Буць Любомир Данилович, ЛПІ, радіотехнічний
факультет;
3. Габалевич Роман Іванович, ЛПІ, факультет автоматики
і телемеханіки;
4. Костецький Василь Іванович, Львівський медінститут,
лікувальний факультет;
5. Кузь Богдан Іванович, ЛПІ, електротехнічний
факультет;
6. Лепак Степан Степанович, ЛПІ, геодезія;
7. Хомин Євген Григорович, Московський інститут
легкої промисловості.
Серед пізніших поколінь цей показник значно
вищий. Нащадки вихідців із села Хоросно успішно
трудяться у всіх галузях народного господарства. У цьому
достойному ряду бракує хіба хороснянина – космонавта.
Але наше село подарувало Україні не менш коштовний
талант: відому поетесу Марію Хоросницьку. Ця постать
заслуговує на детальнішу розповідь.
Отже, Марія Василівна Дзьоба (у шлюбі Сваричевська) народилася 13 травня 1924 року. Її літературний
псевдонім – Хоросницька. Мешканці села Хоросно, що
жили у ХХ-му столітті, повинні бути вдячні долі за те,
що були під сонцем в одночасі з такою непересічною
особистістю. Знаковість цієї постаті підсилюється ще тим,
що упродовж шести століть існування Хоросна в архівних
документах не знаходимо таких митців слова в середовищі
попередніх поколінь хороснян, як наша сучасниця Марія.
Отож, з великою дозою імовірності, можемо вважати
Марію Хоросницьку першою поетесою нашого села за
весь час його існування. Початкову школу Марія Василівна
закінчила у рідному селі. Далі продовжувала здобувати
освіту у Львівській академічній ґімназії. 1943 року майбутня
поетеса закінчила Львівську учительську семінарію, після
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цього кілька місяців працювала у сусідньому Красові. 1944
року вступила до педагогічного інституту у Львові, але
закінчити його не судилось. Хоросницьку заарештували за
підозрою у розповсюдженні антисовєтських листівок. За
молоду поетесу заступилися Ольга Дучимінська та Петро
Козланюк. Це врятувало її від ув’язнення, але продовжувати
навчання було заборонено.
Більше шістдесяти років Марія Хоросницька
працювала на літературній ниві. У творчому доробку
десятки книг: “Краю мій”; “Симфонія любові”; “Зелені
піраміди”; “Акорди”; “Вірність”; “Спалах”... Поезія
Марії Хоросницької перекладена польською, чеською,
болгарською, естонською, вірменською та іншими мовами.
Дві її збірки вийшли у Москві в перекладі російською
мовою.
Велику популярність принесли поетесі вірші для
дітей. Основне життєве кредо М.Хоросницької було: любов
до великої Батьківщини починається з любові до своєї
землі, а любов до людства – з любові до конкретної людини.
Її відношення до українського національновизвольного руху було вельми позитивне. Очевидно,
що в умовах совєтської дійсності вона не могла про це
висловлюватись прямим текстом, хіба що езопівською
мовою. Відверто заговорила про це після 1991 року. Для
ілюстрації громадянської позиції поетеси наводимо її вірш
під заголовком: “Про земляків”
В них отчий дім був,
В отчім домі –
Пахучі стіни з рушниками
Їх під конвоями
У Комі
Везли, мов скот –
Товарняками!
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В них отчий дім був!
В отчім домі
Чесноти отчі душу гріли...
Не всі вернулися
Із Комі,
Вернувшись,–
Долі не зустріли.
Про них впівголоса говорять,
Обходять
Сотими стежками,
А люди ці
Зазнали горя,
Що буде мірятись
Віками!
Акордами вічності живе у наших душах поетичне
слово Марії Хоросницької...
Закінчуючи цю розповідь, озираюся назад і бачу,
як до невпізнання змінилося моє рідне село. Нема тепер
солом’яних стріх, не зустріти міцної молодиці в полотняній
сорочці з коромислом на плечах із відрами, повними
прозорої води. Хлопці гасають щодуху на сталевих конях
різних іномарок, а в кожній хаті є холодильник, пральна
машина і телевізор, не кажучи вже про комп’ютер і
інтернет. Чи могли ми собі уявити такий прогрес людства
в далекі роки нашої юності?
А чи могли ми уявити, що після століть боротьби за
незалежність врешті здобудемо свою власну державу? І
замислююсь сьогодні: чи зуміли ми передати нашим дітям
і внукам безмежну любов до рідної землі, гордість того,
що ми – українці, велика і славна нація? Адже наш народ
унікальний у своїй істинно християнській моральності.
Українці ніколи не зазіхали на чуже, не загарбували чужі
223

землі, не перетворювали на рабів своїх сусідів, а за зброю
бралися виключно для захисту рідного дому. Все, чого
вони прагнули: спокійно працювати на своїй землі, у мирі
ростити дітей, бути господарем власної долі.
Упродовж століть неволі ми зберегли свою мову, свої
звичаї і традиції, а також і щиру любов до Бога. І тепер,
коли Господь дарував нам унікальну нагоду творити і
розбудовувати Українську Державу, згуртуймося, браття
і сестри, в одному пориві і невтомній праці на благо
Вітчизни!
20 років незалежності – це лише мить у масштабі
історичного розвитку. Тверезо оцінюючи стан нашого
суспільства, цінимо ті блага, які ми з вами вибороли, але і
добре бачимо, що є ще дуже багато недоліків, які мусимо
подолати. Пам’ятаймо, що імперські апетити Москви
знову зростають, а до чого це може призвести – розуміємо
аж надто добре!
Тому не час опускати руки, женімо від себе зневіру
і розчарування, бо всі ці труднощі – ніщо у порівнянні з
тим, що пережили наші предки. Мусимо добре знати свою
історію, щоби зробити правильні висновки для майбутнього
наших дітей і онуків. Тільки на них надіймося, бо лише ця
молода невтримна сила, позбавлена тягару під’яремного
існування, вихована в любові до власного народу і землі,
змете всі перешкоди і збудує державу, якою українці будуть
пишатися! Боже, дай нам єдності у цій святій справі!
Слава Україні!

Епілог

Праця над книгою була завершена у жовтні 2011 року, а у
2012 році вийшло друком перше видання. Доповнивши нарис
новими фактами про долі хороснян, які передусім стосуються
періоду Другої Світової війни і післявоєнної совєтської
окупації, хотілося на цьому закінчити розповідь про минуле,
про роки страждань і тяжких випробувань, що випали на долю
не одного покоління хороснян. Здавалося, що нарешті можемо
творити новітню історію Української Держави – розбудови і
процвітання нашої Вітчизни.
На превеликий жаль, за цей час ситуація докорінно
змінилася. Знову проливається кров на нашій багатостраждальній
землі. За даними ООН станом на 1-ше березня 2015 року
унаслідок збройних сутичок на сході України полягло 6000 осіб.
В неоголошеній війні гине цвіт нації, а сильним світу цього,
гарантам нашої безпеки, бракує рішучості відкрито визнати
агресію Росії проти нашої держави. Хіба ж не розуміють, що
це виклик усьому цивілізованому світові і спроба якнайдалі
розширити територію імперії зла, яка здатна поглинути
половину Европи?! Нащадки Чингісхана підступно затягли
Захід у прірву економічної залежності і тепер цинічно диктують
свої правила гри. Але не вдасться вам, “господа” мерзотники
розіп'яти Україну, бо кожна невинна жертва, кожна краплина
крові, пролита за свободу, гартує і об'єднує нашу націю,
сповнює рішучості тих героїв, котрі воюють на лінії фронту,
додає наснаги волонтерам, відкриває нам глибоке усвідомлення
того, що ми – українці, діти цієї благословенної землі подолаємо
всіх ворогів! О, бідолашний одуроманений російський народе!

Чи довго ще слугуватимеш німим знаряддям убивства в руках
одержимих тиранів?! Скільки жертв ще потрібно покласти
на вівтар війни для твого прозріння? Адже гинуть і справжні
патріоти Росії, останній з яких – світлої пам'яті Борис Немцов!
Задовго до розпаду Совєтського Союзу опальний журналіст
і письменник Василій Ґроссман зробив пророчий висновок:
“Все, що сили зла намагаються створити шляхом насильства, є
безглуздим і надаремним, усе це не має майбутнього і промине
безслідно.” А щоб наблизити день остаточної перемоги, кожен з
нас має жити за кодексом честі тих вірних синів і доньок України,
які без вагань віддали життя за свободу нашої Батьківщини. Їх
приклад додасть нам сили вистояти і перемогти у цій нелегкій
боротьбі.
Герої не вмирають!
Героям слава!

До тексту нарису
долучаємо декілька світлин
з життя хороснян
у 20-му столітті.

Їх люб’язно подарував авторові дослідження колишній
хороснянин –
Левандович Степан Онуфрійович.

Буць Богдан - автор
нарису у віці 28 років.

Мати автора - Теодозія Буць (з роду Данилів) та її
наймолодший син Любомир.
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Дарія Мельничук,
дівоче - Буць, сестра автора.

Марія Василівна Дзьоба,
в одруженні Сваричевська.
(літературний псевдонім
Марія Хоросницька)

Дарія Голуб і Ольга Панчишин
(в ролі козака) на художній
олімпіаді, м.Київ, 1947 р.
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Свідоцтво автора нарису. Рік навчання 1934-1935.
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Свідоцтво автора нарису. Рік навчання 1936-1937.
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Левандович Пелагія
(дівоче прізвище Кузь)
Фото 1915 р.

Хороснянин
Левандович Онуфрій
в Австрійській армії
Фото 1916 р.
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Учасники хороснянського садка.
На задньому плані: зліва - вихователька-учителька Піскорська
Марія, справа священик Дорик Іван. Фото 1937 р.

Хата родини Левандовича Онуфрія. Типова Хороснянська
житлова будівля першої половини 20-го століття.
Фото осінь1959 р.
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УчасникиХороснянського драматичного гуртка.
Зліва сидять: Данилів Катерина, Мельник Катерина.
Стоять: Буць Василь, Дзьоба Василь
Фото вересень 1942 р.

Група активістів села Хоросно.
У першому ряді згори - учасники товариства «Сокіл». У
третьому ряді знизу, сидять зліва направо: третій - Матвіїв
Захар, священик Міндюк Володимир, Хомин Григорій з сином
Евгеном, Левандович Онуфрій з сином Степаном, Лозинський
Павло. Фото 1934 р.
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Учасники Хороснянського дитячого садка. У задньому ряді
стоять: зліва - Левандович Степан, Билень Василь, Данилів
Мирон. У потічку миє руки Змий Стефанія. На кладці стоїть
вихователька Піскорська Марія.

Символічна могила - Курган у пам'ять закатованих хороснян
НКВД-истами в Щирецькій тюрмі у червні 1941 року. Розрита
за наказом російсько-більшовицької влади. Справа куполи
церкви.
Біля могили стоять: зліва - Левандович Степан і Данилів
Степан. Фото квітень 1944 р.
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Група молодих хороснян. Зліва направо сидять: Невідомий,
Гарасимів Василь, Буць Василь, Дзьоба Василь. Стоять Данилів Іван, Габалевич Василь, Дзьоба Володимир, Ярем
Іван, Заторський Степан, Буць Богдан, Невідомий, Ярем
Володимир, Хомин Евген.
Серпень 1943 р.

Хороснянська дерев'яна церква, збудована 1895 року.
Фото 1959 р.
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Газета «Вільна Україна.
- м.Львів за 27 лютого
1941р. с.3.

Група Хороснян після причастя. В центрі сидять священики:
зліва - Комар Степан, Дорик Іван. Фото 1937 р.
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Хоросняни, мобілізовані до лав совєтської армії в 1941 році.
Перший зліва - Гуменецький Олексій, четвертий - Потурай
Степан, шостий - Іван Горак, сьомий - Василь Петришин

Хоросняни і мешканці сусідніх сіл (Піски, Вінява, Береги,
Милошовичі, Ставчани) на засланні в м. Прокоп'євск
Кемерівської обл.
Ряд 1-й: 1.Чичкевич Леся , 2. Смолій Марія, 4. Хомич Наталка
2-й: 4. Кульба Михайло, 8. Габалевич Степан
3-й: 1. Хомин Леся.
Інші - з названих вище сіл.
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Марія Хоросницька з чоловіком Осипом Сваричевським
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Новозбудована церква в селі Хоросно.
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Могили бійців
ОУН-УПА,
полеглих
за волю України.

Пам'ятний хрест бійцям
ОУН-УПА в Хоросно.
241
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Сучасне село. Фото 2012 р.
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Ставок в Хоросні. Фото 2012 р.
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Сучасне село. Фото 2012 р.
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Околиці Хоросно. Фото 2012 р.

Використані
джерела.

а) Документи Центрального державного історичного архіву
у Львові (номери фондів, описів і справ):
9.1.230,
9.1.449,
20.12.147,
186.1.3818,
186.2.369,
348.1.5869,
178.2.1021,
312.3.796,
320.– 87,
348.– 7691,
206.1.2570.
684.3.18
б) Львівський обласний державний архів:
1617.1.208,
Р–1617.1.161,
Р–221.1.94,
Р–221.2.5358,
19.1.176,
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Р–3188.1.2,
Р–-163.4.2,
Р–163.4.225,
Р–703.1,
Р–703.1.3,
Р–703.3.7,
Р–163.4.372.
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